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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

              

 

       Αρ. Διακήρυξης: 901827/24-7-19 
       Συστ.αρ.ΕΣΗΔΗΣ: 77119 
       ΑΔΑΜ:  

 
 
 

 

Διακήρυξη 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων 
ψύξης-θέρμανσης-αερισμού, σε όλα τα κτίρια που 
στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (ιδιόκτητα και 
μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητo κτίριo του Ε.Φ.Κ.Α. τo 
οποίo εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο 
Εργασίας), χρονικής διάρκειας (2) δύο ετών, με δικαίωμα 
του ΕΦΚΑ  για παράταση των υπηρεσιών για (1) ένα 
επιπλέον έτος.  

(ΦΠΥ 24/19) 

 

Ενιαίος 

Φορέας 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Κωνσταντίνου 16 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 104 31 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής EL303 

Κωδικοί ΝUTS περιοχών εκτέλεσης της 
σύμβασης 
 

ΑΤΤΙΚΗ EL3 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ EL5  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ EL6 
ΝΗΣΙΑ EL4 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ EL62  

Τηλέφωνο 210 5213641 

Φαξ 210 5224461 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
mraouzaiou@efka.gov.gr, 
tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ραουζαίου Μαρία-Νικολέττα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.efka.gov.gr 

Κωδικοί CPV 
50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων κτιρίου» 

Προϋπολογισμός Κ.Α.Ε. που βαρύνει  
00.10.0879«συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων » 

Συστημικός Αριθμός Πρόσκλησης 
ΕΣΗΔΗΣ 

77119 

Ημερομηνία αποστολής προς 
δημοσίευση στην εφημερίδα των Ε.Κ. 

23/07/19 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της Σύμβασης είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης - «ΕΦΚΑ», είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και συστάθηκε με το Ν.4387/16 (Α’ 85) όπως 
ισχύει. 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Ασφάλιση. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση  
δ)  Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 

γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση (URL) www.efka.gov.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Ε.Φ.Κ.Α. 

mailto:mraouzaiou@efka.gov.gr
http://www.efka.gov.gr/




Σελίδα 5 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση με Κ.Α.Ε.: 00.10.0879 

«Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022 του Ε.Φ.Κ.Α.  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης-
θέρμανσης-αερισμού, σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (ιδιόκτητα και 
μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητo κτίριo του Ε.Φ.Κ.Α. τo οποίo εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα 
(Υπουργείο Εργασίας), χρονικής διάρκειας (2) δύο ετών, με δικαίωμα του ΕΦΚΑ  για παράταση 
των υπηρεσιών για (1) ένα επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά κατηγορία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/16. 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στoν ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων κτιρίου» 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ πλέον ΦΠΑ 

ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΕΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 
Ιδιόκτητα Κτίρια στην Αττική 340.000 170.000 

ΟΜΑΔΑ 2 
Μισθωμένα Κτίρια στην Αττική 170.000 85.000 

ΟΜΑΔΑ 3 
Ιδιόκτητα Κτίρια στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα πλην της Αττικής 

300.000 150.000 

ΟΜΑΔΑ 4 
Μισθωμένα Κτίρια στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα πλην της Αττικής 

100.000 50.000 

ΟΜΑΔΑ 5 
Ιδιόκτητα Κτίρια στα νησιά 84.000 42.000 

ΟΜΑΔΑ 6 
Μισθωμένα Κτίρια στα νησιά 38.000 19.000 

    ΣΥΝΟΛΟ:                     1.032.000,00 €      516.0000€ 

 
Αναλυτικά το σύνολο των υπό συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού  , σε όλα 
τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (ιδιόκτητα και μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητo 
κτίριo του Ε.Φ.Κ.Α. τo οποίo εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας), παρατίθενται 
στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης διακήρυξης. 
 

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο του έργου  ή κάθε επιμέρους ομάδα 
και όχι για κάθε κτίριο ξεχωριστά. Προσφορά για Συντήρηση μέρους μόνο των 
εγκαταστάσεων μιας ομάδας δε θα γίνεται δεκτή. 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #1.032.000,00#€ πλέον του 
νομίμου ΦΠΑ ήτοι #1.279.680,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης εκ μέρους του ΕΦΚΑ της διάρκειας της σύμβασης για ένα (1) 
επιπλέον έτος και εκτιμώμενη αξία #516.000,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #639.840,00€# 
συμπ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας διακήρυξης.  
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς βάσει της τιμής.  
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 
- του Ν.4387/16 (Α’ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις», 

- του Ν.4445/16 (Α’ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την 
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες 
διατάξεις», 

- της υπ. αριθμ. Δ9/56379/14950 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου και 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)», 

- της υπ.αριθμ.37148/Δ1/13152/4-7-18 (Υ.Ο.Δ.Δ. 382) Απόφασης του Υφυπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Διοικητή και 
Υποδιοικητή, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) και τροποποίηση της 
Δ9/56379/14950/28-12-16 Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου και μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
729),όπως ισχύει.» 

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4337/15 και το Ν. 4412/16. 

- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 
- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν.4412/16. 

- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν από τον ν.4057/12 και από 
το αρ.23 του ν.4210/12”, 
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- Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών 
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α 
167) για τον καθορισμό: α)των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών 
με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»  

- του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του Ν.2121/1993 (Α 25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα» 
- του Π.Δ.39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
- του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει  
- του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  
- της με αρ. υπ’ αρ.57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. υπ’ αρ.56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 

- της υπ’αρ.πρωτ.Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 (ΦΕΚ 1720/Β/17) Απόφασης της 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.)».  

- της υπ’ αρ. πρωτ. 317/Συν.17/09-05-19 (ΑΔΑ: Ω3Ν9465ΧΠΙ-Ζ55, 
ΑΔΑΜ:19REQ004930674) απόφασης του ΔΣ του ΕΦΚΑ με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 
ποσού #1.548.000,00# € πλέον ΦΠΑ για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού  

- Της υπ’ αρ. πρωτ. Φ.ΕΦΚΑ/21662/753/21-05-19 (ΑΔΑ: 7Χ50465Θ1Ω-8Ω7) 
απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ποσού #639.840,00€# συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος 
2020, ποσού #639.840,00€# συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος 2021 και ποσού #639.840,00€# 
συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος 2022.  

- της υπ’ αρ. Μ608/03-06-19 (ΑΔΑ:ΩΩΚΨ465ΧΠΙ-8ΧΑ, ΑΔΑΜ: 19REQ005069826) Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού #1.919.520,00€#  

- Των με αρ. πρωτ. 535734/2-5-19 (ΑΔΑ:ΨΛΤ9465ΧΠΙ-9ΛΘ) , 616611/20-02-19 
(ΑΔΑ:Ω9ΠΣ465ΧΠΙ-Ε0Η), 640041/24-5-19 (ΑΔΑ:ΨΨΩΛ465ΧΠΙ-2Θ5), 717482/11-
6-19 (ΑΔΑ: ΨΟΑ465ΧΠΙ-ΕΤΩ) αποφάσεων Διοικητή ΕΦΚΑ περί συγκρότησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης του ΕΦΚΑ.   

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/08/19, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14:30. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 30/08/19 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
23/07/19 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 25/7/19 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό : 77119 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.efka.gov.gr Αρχική Σελίδα ► Επικαιρότητα ►(Διαγωνισμοί) στις 
25/7/19 

 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/




Σελίδα 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
η με αρ. 2019/S 142-349870 δημοσίευση της Προκήρυξης της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

19PROC005344498), όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

  η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της: 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκαπέντε 
(15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως 11/08/19 και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
Σημειώνουμε ότι οι παρεχόμενες διευκρινήσεις θα αναρτώνται  ταυτόχρονα και στο 
διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής : www.efka.gov.gr 
 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν.1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

                                                           

1 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) 
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους 
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

                                                                                                                                                                                              

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένου έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με. 

την συνθήκη της Χάγης της 5-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων 





Σελίδα 11 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Ωστόσο σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εξέλιξη της 
σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων 
των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι: 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ πλέον ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 
Ιδιόκτητα κτίρια στην Αττική 340.000 6.800 € 

ΟΜΑΔΑ 2 Μισθωμένα κτίρια στην Αττική 170.000 3.400€ 

ΟΜΑΔΑ 3  
Ιδιόκτητα κτίρια στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα πλην της Αττικής 

300.000 6.000€ 

ΟΜΑΔΑ 4 

Μισθωμένα κτίρια στην 

Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της 

Αττικής 

100.000 2.000€ 

ΟΜΑΔΑ 5 Ιδιόκτητα κτίρια στα νησιά 84.000 1.680€ 

ΟΜΑΔΑ 6 Μισθωμένα κτίρια στα νησιά   38.000      760€ 

         ΣΥΝΟΛΟ: 20.640,00€ 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
30/03/2020 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  





Σελίδα 12 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/20162.  
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 

     2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ΄ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

                                                           
2
 Πρβ.άρθρο 72 παρ.1 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ.4 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α΄171) και την 

παρ.5 του αρθ.43 του ν.4605/19 (Α΄52). 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.  
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
 ή/και  
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 
ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
2.2.3.3.  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20163,  

                                                           

3 Πρβλ άρθρο 18 παρ.2 ν.4412/2016: «Κατά την εκτέλεση  των δημοσίων συμβάσεων , οι οικονομικοί φορείς τηρούν   υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινονικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , 

οι οποίους απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους».Πρβλ ακόμα και άρθρο 18 παρ.4 Ν.4412/16. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της 
παρούσας,   
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
σχετικού γεγονότος. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας. 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του 
ν.3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).  
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
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ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής 
 

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι 
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε εγκαταστάσεις 
ψύξης-θέρμανσης-κλιματισμού. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι  
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία 
απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 
 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ελάχιστα επίπεδα 
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή κύκλου εργασιών. 
 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της παρούσης και απαιτείται να προσκομισθούν με 
την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. 
 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα όπως αυτά αναφέρονται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της 
παρούσης και απαιτείται να προσκομισθούν με την κατάθεση της τεχνικής 
προσφοράς. 
 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
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φύσης των δεσμών τους με αυτούς4. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου 2.2.4, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ι (στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)   

 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) μπορεί να υπογράφεται έως δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 
Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 
της ένωσης. 
 
 

                                                           
4
 Πρβλ.αρ.78 παρ.1 του ν.4412/16. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους 

προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και -2.2.8). 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών5. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά6: 

                                                           
5
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
6 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων συμβάσεων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της 

παρ.2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κοκ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 

αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 

τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες (βλ.και σημείο 3.2). 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  Γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα  όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης  α’ της παρ.2 του αρ.1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 
άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας ήτοι: 
i) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, άλλως στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή της, 
ii) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της, 
καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ( του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο 
προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & 
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
 
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από 
τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/16, προκειμένου να 
τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά 
υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον 
προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος. 
 
 
iii) πιστοποιητικό/α αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής –έκδοσης έως τριών (3) 
μηνών πριν την υποβολή του - ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.7 
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή το πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1  και 2.2.3.2 περ.α΄και β΄καθώς και στην περίπτωση 
β΄της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ.α΄και β΄καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/16. 
 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών8, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής 
οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους 
και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 
της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης 
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική 

                                                           

7 Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρηση», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
8
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.    
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κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί 
είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να 
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»9 και 
 

 στ) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα – ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση , από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους,10 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

 
Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 
(Δεν απαιτείται)  
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2. απαιτείται να 
προσκομισθούν με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
  
Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας 
πληροφοριακών συστημάτων της παραγράφου 2.2.7 απαιτείται να προσκομισθούν με την 
κατάθεση της τεχνικής προσφοράς βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)- προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

                                                           
9
 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 

10
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 11.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους12 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή 
ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

                                                           
11

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση 
αδ’ του ν. 4605/2019.  

12 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του 
παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά 
επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να συμπληρώνεται από τους 
οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο στο ΕΕΣΣ η ένδειξη «ΝΑΙ» 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς 
βάσει της τιμής ανά τμήμα (ομάδα κτιρίων). 

 
Ανάδοχος για κάθε τμήμα θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  για το σύνολο του κάθε τμήματος. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών                                                                  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παράρτημα II της 
Διακήρυξης για όλες τις  περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα. 
 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α.  56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 
Υπουργικής Απόφασης. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ) 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.   
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  
Καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι προσφέροντες υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή 
.pdf με την τεχνική και οικονομική τους προσφορά. (Παράρτημα ΙΙ ). 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του ν.2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

2.4.3 . Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (Παράρτημα I) και 
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα 
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Επισυνάπτεται υπόδειγμα Εγγυητικής 
Επιστολής στο Παράρτημα III της παρούσης. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο:  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26
cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3
D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η 
εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
γ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης και απαιτούνται για τη 
συμμετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία. 
 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα II της Διακήρυξης «Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα . 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3.1. της παρούσας. 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την 
προσφερόμενη ετήσια τιμή πλέον ΦΠΑ για κάθε τμήμα και το σύστημα θα υπολογίσει την 
προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του έργου (2 έτη) 
Α. Τιμές 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
άρθρο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης.  
 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 
μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 
της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι 29/02/20.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται με σχετική δήλωση του προσφέροντα 
μέσα στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών δηλαδή την 30/08/19 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  
 
Ειδικότερα : 
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου13.  
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων  τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.   
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις  της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
                                                           

13 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ.5 του ν.4412/2016 «Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους» 
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές (αρ.90 ν.4412/16).  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο 
των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
των ως άνω σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παρ.5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας., τηρουμένων των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως  2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 τουν.4412/16. 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του ν.4129/13 και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Ατου ν.4412/16, στην οποία θα δηλώνεται ότι , δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/16 και μόνον 
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντας του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής,  κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται  να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)14 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικώς και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι : 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεμοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρώμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρη γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Σε περίπτωση παράλειψης η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.   
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά15 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.16 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016, 
στο άρθρο 19 παρ.1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ.56902/215 Υ.Α.  
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.   
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη 
σύναψη  της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, , η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν 
κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά  η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά 
το άρθρο 366 του ν.4412/2016.   
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ.α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ.365 του ν.4412/16 και την περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

                                                           

14 Σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο όπως αυτό παρατίθεται στο παράρτημα IV 

15 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 του ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ.56902/2015 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

16 Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368




Σελίδα 31 

 Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ.β του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ.365 του ν.4412/16 , σύμφωνα και με 

την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντας και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.17 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας18 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 

από τη συζήτηση της προσφυγής19 

Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ.20 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου21. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ.4 του ν.4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.22 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

                                                           

17 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν.4412/2016 
18

  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί  
 
19

  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
20 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ39/4-5-17 -Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
21

  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
22 Πρβλ άρθρο 372 παρ.4 τελευταίο εδάφιο του ν.4412/2016 
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μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της να είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον να περιλαμβάνει τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, και συντρέχουν στο πρόσωπο του τελευταίου οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον αντικαταστήσει. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας. 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά από κάθε διμηνιαία οριστική παραλαβή, σε 
6 ισόποσες δόσεις, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4  ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (αρ.350 παρ.3 ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ 
αρ.1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-17).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3,6% . 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η  προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3. Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

ΕΦΚΑ, Ιπποκράτους 19 στην Αθήνα, 4ος όροφος, θα πρωτοκολλούνται και θα διαβιβάζονται στο 

Τμήμα Συντήρησης. Εκεί θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και 

τα πρακτικά τμηματικών παραλαβών του συμβατικού αντικειμένου υπογεγραμμένα από την 

επιτροπή παραλαβής. 

Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, θα διαβιβάζει τα σχετικά παραστατικά 

(τιμολόγια και πρακτικά παραλαβής) στην Οικονομική Δ/νση του ΕΦΚΑ και οι πληρωμές θα 

γίνονται από το Ταμείο της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, Αγ. Κων/νου 8, Αθήνα. 

5.1.4. Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος: 

 1ον) Προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί, 

ενημερωμένο πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που συντηρεί στο κτίριο, 

στην οποία θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο μηχανήματος 

όπως: Τύπος μηχανήματος, κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός, ψυκτικό μέσο, θερμική 

ισχύς, ψυκτική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συνολικός αριθμός 

εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ανά τύπο μηχανήματος. 

 Με ευθύνη του Αναδόχου, ένα αντίγραφο του Πίνακα θα διαβιβασθεί στην Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

 2ον) Συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τον Ειδικό Πίνακα Ελέγχου, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της Δ6/Β/14826/17-6-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1122/Β΄/17-6-2008), δηλώνοντας την 

πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση. Ο Πίνακας θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη 

θέση του κτιρίου. 

 3ον)Στην τελευταία πληρωμή της Δωδεκάμηνης Συντήρησης θα αναφέρονται τυχόν βλάβες 

οι οποίες εντοπίστηκαν στην τελευταία συντήρηση ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

 Επιπλέον, στην τελευταία πληρωμή κάθε δωδεκάμηνης συντήρησης, ο Ανάδοχος θα 

προσκομίζει ενημερωμένο Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που συντηρεί 

στο κτίριο, στον οποία θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο 

μηχανήματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
5.2.2.  Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής που έχει οριστεί από την Υπηρεσία που στεγάζεται στο κτίριο (ή της επικρατούσας 
σε εμβαδόν Διεύθυνσης) ή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, αμελήσει στην τήρηση 
των Όρων της Σύμβασης, ή εκτελεί πλημμελώς αυτούς, μετά από εισήγηση του Τμήματος 
Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οπότε καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΦΚΑ, χωρίς να 
αποκλείεται η αναζήτηση και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως ο καταλογισμός σε βάρος του 
Αναδόχου των δαπανών ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου στην περίπτωση που αυτό 
μείνει ημιτελές. 
Εκτός των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται, για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της 
Σύμβασης, για διακοπή του συμβατικού αντικειμένου ή για καθυστέρηση του συμβατικού 
αντικειμένου εξ υπαιτιότητας του, σε καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης προς το 15% της 
αναλογούσας μηνιαίας αποζημίωσης συμπ/νου Φ.Π.Α., για κάθε ημέρα καθυστέρησης που αφορά 
την συντήρηση, την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή την αποκατάστασης βλάβης εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου. 
Η απόφαση για τον καταλογισμό της ανωτέρω ποινικής ρήτρας, είναι στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται 
και στην περίπτωση της έκπτωσης. 
Κάθε δαπάνη, που κατά τα ανωτέρω θα προκύπτει για αντισυμβατική ή αντίθετη προς τους 
Όρους της Σύμβασης συμπεριφοράς του Αναδόχου, θα καταλογίζεται σε βάρος του και θα 
καταπίπτει από την αμοιβή του. 
 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων του άρθρου 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις),καθώς και 
κατ΄εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παρ.11 του αρ.221 του 
Ν.4412/16, οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης,επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβση, ,  κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Παρακολούθηση – παραλαβή της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών (Ιπποκράτους 19, Αθήνα).   
6.1.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά δίμηνο από τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν.4412/16, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 
6.1.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη 
των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κάτωθι παραγράφους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 
και σε τμηματικές παραλαβές. 
6.1.4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν 
οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
6.1.5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 6.1.4. ορίζονται τα ακόλουθα :  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/16.  
6.1.6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 6.1.3 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.1.4.,  θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
6.1.7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.1.2. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη 
σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της,  με 
δικαίωμα του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών για (1) ένα επιπλέον έτος με τους ίδιους 
όρους. 
 
 

6.3 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων  υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
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σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/16 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
6.4 Αναπροσαρμογή τιμής 

Η τιμή που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών δεν 
αναπροσαρμόζεται. 
 

6.5 Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.2.2.3.1. της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων. 

6.6.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ. 

6.6.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή 
των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) 

 

6.6 Λοιποί όροι  

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ 
 
 
         Λ. ΣΕΜΠΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 19-358490-001/23-7-19 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 2019/S 142-349870 
 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο) 
 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 19PROC005344498 

 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 
Ταυτότητα του αγοραστή 
 
Επίσημη ονομασία: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΕΦΚΑ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997072577 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): www.efka.gov.gr 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Οδός και αριθμός: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16 
Ταχ. κωδ.: 104 31 
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΡΑΟΥΖΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
Τηλέφωνο: 00302105213641 
φαξ: 003024105224461 
Ηλ. ταχ/μείο: mraouzaiou@efka.gov.gr 
Χώρα: GR 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Τίτλος: 
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού, σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν 
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (ιδιόκτητα και μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητo κτίριo του Ε.Φ.Κ.Α. 
τo οποίo εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας) 
Σύντομη περιγραφή: 
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού, σε όλα τα 
κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (ιδιόκτητα και μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητo 
κτίριo του Ε.Φ.Κ.Α. τo οποίo εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας) Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημόσιων 
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συμβάσεων 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου». Η 
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΟΜΑΔΑ 1 Ιδιόκτητα Κτίρια στην Αττική, ΟΜΑΔΑ 2 Μισθωμένα Κτίρια στην Αττική, ΟΜΑΔΑ 3 
Ιδιόκτητα Κτίρια στην Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της Αττικής, ΟΜΑΔΑ 4 Μισθωμένα Κτίρια στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της Αττικής, ΟΜΑΔΑ 5 Ιδιόκτητα Κτίρια στα νησιά, ΟΜΑΔΑ 6 Μισθωμένα 
Κτίρια στα νησιά. 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): ΦΠΥ 24/19 
 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 
 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
προ)επιλογής]; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 
 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 
 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 
 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Ναι / Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 
 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης: 
- 
 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
Απάντηση: 
- 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 
στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Όνομα της οντότητας 
- 
 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
 
Τύπος ταυτότητας 
- 
 
Κωδικοί CPV 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας 
 
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Όνομα της οντότητας 
- 
 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
 
Τύπος ταυτότητας 
- 
 
Κωδικοί CPV 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των 
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Ημερομηνία της καταδίκης 
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.. 
 
Λόγος(-οι) 
- 
 
 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
 
Λόγος(-οι) 
- 
 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
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Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
 
Λόγος(-οι) 
- 
 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
 
Λόγος(-οι) 
- 
 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
 
Λόγος(-οι) 
- 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγουαποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
 
Λόγος(-οι) 
- 
 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγουαποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώραεγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
 
Ενεχόμενο ποσό 
 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
 
Διευκρινίστε: 
- 
 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους;  
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
 
Ενεχόμενο ποσό 
 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
 
Διευκρινίστε: 
- 
 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγουαποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 
Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Βρίσκεται ο 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση;  
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 
 
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται, εκτός εάν: 
 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.  
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος 
IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για  
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή__ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης 

– αερισμού σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (ιδιόκτητα και μισθωμένα) αλλά και σε 

ιδιόκτητο κτίριο του ΕΦΚΑ το οποίο εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας) και στο 

οποίο μεριμνά για την ορθή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Το σύνολο των 285 υπό συντήρηση κτιρίων του ΕΦΚΑ αποτυπώνεται στους 6 συνημμένους Πίνακες 

κτιρίων, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που έχει γίνει (ιδιόκτητα και μισθωμένα, κτίρια στην Αττική, 

στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, 2Χ3 = 6 ομάδες κτιρίων). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι εξαιρετικά πιθανό να διαφοροποιηθεί ο αριθμός ή/και η 

ταχυδρομική διεύθυνση των κτιρίων στα οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες (κυρίως στα μισθωμένα 

κτίρια) λόγω του εκτεταμένου προγράμματος μεταστεγάσεων που είναι σήμερα σε εξέλιξη. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Από 01/01/2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάχθηκαν 

στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/16, ως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 

4445/16 και ο Ε.Φ.Κ.Α. κατέστη καθολικός διάδοχος αυτών. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4387/16 ‘’Περιουσία, λογιστική και 

οικονομική λειτουργία’’, «Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους 

εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ Φορείς, Τομείς, Κλάδους & Λογαριασμούς, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ 

αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχεται 

αυτοδίκαια στον ΕΦΚΑ, ως καθολικό διάδοχό τους. Ο ΕΦΚΑ υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα 

και υποχρεώσεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών». 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Κάθε ένας από τους πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΑ, π. ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ, π. ΝΑΤ) είχε διαφορετική μεθοδολογία όσον αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των 

κτιρίων τους. Υπάρχουν πολλές υπογεγραμμένες συμβάσεις συντήρησης, για διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα ισχύος και με διαφορετικό  τρόπο ανάθεσης, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και 

απαιτητική σε γραφειοκρατικό βάρος την υποστήριξή τους. Εξάλλου, οι κατευθύνσεις του Ν. 4412/2016 

προτρέπουν σαφώς στη διεξαγωγή ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών για προαγωγή της διαφάνειας και 

της εξοικονόμησης των χρημάτων των ασφαλισμένων, ενώ οι διαδικασίες απευθείας ανάθεσης πρέπει να 

αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και 

την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού. 

 

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή (όπως είναι οι 

εργασίες προληπτικής συντήρησης που αφορούν μονάδες Closed Control, μονάδες που λειτουργούν με 

φυσικό αέριο κ.λ.π.), αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο 

κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης που είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει κατ’ 

ελάχιστο ο Ανάδοχος ανάλογα με το είδος των μηχανημάτων που συνήθως βρίσκονται εγκατεστημένα 

στα κτίρια Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

 

Οι ετήσιες ή εξαμηνιαίες εργασίες που προβλέπονται παρακάτω θα προηγηθούν των 

διμηνιαίων εργασιών. 

 

Η μετατροπή των συστημάτων από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα, αποτελεί υποχρέωση του 

συντηρητή - αναδόχου. 

 

 

1) ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ & ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ 

 

Ετήσιες εργασίες 

 Χημικός  καθαρισμός συμπυκνωτών. 

 Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών και αμπερομέτρηση συμπιεστών και αντλιών. 

 Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή. 

 Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, 

υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.). 

 Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή. 

 Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 

 Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των 

ηλεκτρονόμων). 

 Έλεγχος απορροφημένης ισχύος. 

 Καθαρισμός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού. 

 Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας. 

 Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων. 

 Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων. 

 Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο). 

 

Διμηνιαίες εργασίες (θερινή περίοδος) 

 

 Οπτικός και ακουστικός γενικός έλεγχος. 

 Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των 

συμπιεστών. 

 Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο. 

 Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 15 kg ανά 

μηχάνημα). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και 

θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής. 
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 Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού. 

 

2) ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΕΩΣ 

 

Εργασίες (πριν το ξεκίνημα της περιόδου) 

 

 Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού, της αντλίας, του φίλτρου της αντλίας, 

του φλοτέρ, της στάθμης του νερού, της διάταξης συμπλήρωσης νερού, της υπερχείλισης, της 

αποστράγγισης και αποκατάσταση τυχόν διαρροών. 

 Πλύσιμο πύργου, χημικός καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών, μηχανικός και χημικός 

καθαρισμός των αφαλατώσεων από τις εσωτερικές επιφάνειες-λεκάνη. Μηχανικός και χημικός 

καθαρισμός των πτερυγίων των ανεμιστήρων, των ακροφυσίων (μπεκ), του σταγονοσυλλέκτη, των 

περσίδων εισόδου αέρα, των προστατευτικών καλυμμάτων των στοιχείων μονάδας και των 

eliminators. Καθαρισμός της κυψελοειδούς επιφάνειας συναλλαγής (διασκορπισμού) και 

αντικατάστασή της εάν απαιτείται. Καθαρισμός του φίλτρου νερού της λεκάνης. Όλοι οι χημικοί 

καθαρισμοί θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλο χημικό. 

 Έλεγχος των κινητήρων, των μεταδόσεων κίνησης, των ανεμιστήρων και των πτερωτών για 

σπασίματα – δονήσεις - ζυγοσταθμίσεις. Τάνυση ιμάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτείται. 

Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών. Μέτρηση και καταγραφή ρεύματος. 

 Λίπανση των εδράνων των ανεμιστήρων και των κινητήρων. 

 Έλεγχος των διατάξεων ηλεκτρικής παροχής και αυτοματισμού. 
 

Ενδιάμεσες εργασίες 

 

 Έλεγχος του συστήματος κυκλοφορίας νερού, της αντλίας, του φίλτρου της αντλίας, του φλοτέρ, 

της στάθμης του νερού, της διάταξης συμπλήρωσης νερού, της υπερχείλισης, της αποστράγγισης και 

αποκατάσταση τυχόν διαρροών. 

 Έλεγχος των κινητήρων, των μεταδόσεων κίνησης, των ανεμιστήρων και των πτερωτών για 

σπασίματα – δονήσεις - ζυγοσταθμίσεις. Τάνυση ιμάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτείται. 

Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών. Μέτρηση και καταγραφή ρεύματος. 

 Έλεγχος των ακροφυσίων (μπεκ) και του φίλτρου νερού της λεκάνης. 

 Έλεγχος λίπανσης των εδράνων των ανεμιστήρων και των κινητήρων. 

 Έλεγχος των διατάξεων ηλεκτρικής παροχής και αυτοματισμού. 

 

Εργασίες (μετά τη λήξη της περιόδου) 

 

 Επιθεώρηση των μεταλλικών επιφανειών εξωτερικά και εσωτερικά για διαβρώσεις. Ξύσιμο και 

εφαρμογή αντισκωριακής βαφής όπου απαιτείται. 

 Λίπανση των εδράνων των ανεμιστήρων και των κινητήρων. 

 Μηχανικός και χημικός καθαρισμός των αφαλατώσεων από τις εσωτερικές επιφάνειες-λεκάνη και του 

φίλτρου νερού της λεκάνης. 

 Άδειασμα του πύργου από νερό. 

 

3) ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 
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 Χημικός καθαρισμός στοιχείων αέρα. 

 Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών και αμπερομέτρηση κινητήρων, συμπιεστών 

και αντλιών. 

 Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, 

υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.). 

 Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή. Καθαρισμός φίλτρου λαδιού. 

 Καθαρισμός φίλτρου ψυκτικού μέσου ή αντικατάστασή του εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή. 

 Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των 

ηλεκτρονόμων). 

 Έλεγχος απορροφημένης ισχύος. 

 Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας. 

 Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων. 

 Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού. 

 Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων. 

 Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο). 

 

Διμηνιαίες εργασίες 

 

 Οπτικός και ακουστικός γενικός έλεγχος. 

 Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών 

αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών. 

 Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση 

εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.) και καταγραφή των ενδείξεων των οργάνων στο ημερολόγιο. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων συμπυκνωτών-εξατμιστών. 

 Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 5 kg ανά μηχάνημα). 

Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα 

αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής. 

 Έλεγχος λειτουργίας Μ/Σ, ρελέ και χρονοδιακόπτη εκκίνησης. 

 Καθαρισμός των στοιχείων εξωτερικά από ξένα σώματα, (φύλλα, σκουπίδια κ.λ.π.) 

 

 

4) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 

 

 Χημικός καθαρισμός στοιχείων, φίλτρων και εναλλάκτη οικονομίας. 

 Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτροκινητήρων των ανεμιστήρων. 

 Καθαρισμός των πτερυγίων της πτερωτής των ανεμιστήρων. 

 Καθαρισμός των πτερυγίων των Dampers. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης της κίνησης και των 

ταινιών στεγανότητας. 

 Αμπερομέτρηση των κινητήρων των ανεμιστήρων, έλεγχος θορύβων από ρουλεμάν, έλεγχος 

μόνωσης περιέλιξης, έλεγχος των ιμάντων για φθορά και κανονική τάνυση και αντικατάστασή τους 

όταν απαιτείται, έλεγχος των εδράνων και λίπανση αυτών. 

 Έλεγχος και καθαρισμός των εναλλακτών. 
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 Λίπανση διαφραγμάτων νωπού και ανακυκλοφορίας παρακαμπτηρίων για καλή λειτουργία. 

 Καθαρισμός και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του συνολικού δικτύου της 

αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. 

 Έλεγχος λειτουργίας των σερβοκινητήρων των διαφραγμάτων. 

 

Διμηνιαίες εργασίες 

 

 Οπτικός έλεγχος (συναρμογή τμημάτων, ταινίες στεγανοποίησης, υδραυλικές συνδέσεις, έλεγχος 

σωληνώσεων για διάβρωση ή διαρροή κ.λ.π.) 

 Καθαρισμός ή αντικατάσταση των φίλτρων αέρα και καθαρισμός των υγραντήρων. 

 Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτοματισμού. 

 Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων εισόδου-εξόδου νερού και εξαέρωση και καταγραφή αυτών στο 

ημερολόγιο. 

 Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών κ.λ.π.). 

 

5) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

Ετήσιες εργασίες 

 

 Λίπανση εδράνων κινητήρα και ανεμιστήρα. 
 

Εξαμηνιαίες εργασίες 

 

 Καθαρισμός (απόξεση) της σκόνης από τα πτερύγια των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων. 

 Έλεγχος ιμάντων για φθορά και κανονική τάνυση. 

 Αμπερομέτρηση κινητήρα ανεμιστήρα, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης και έλεγχος θορύβων από φθορά 

ρουλεμάν. 

 

Διμηνιαίες εργασίες 

 Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 

6) ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ή ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ 

ΕΝΙΑΙΟΥ Ή ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 

 

 Χημικός καθαρισμός στοιχείων αέρα. 

 Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο). 

 Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή - εξατμιστή. 

 Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 

 Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, 

υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.) 

 Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή. 
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 Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των 

ηλεκτρονόμων). 

 Έλεγχος απορροφημένης ισχύος. 

 Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας. 

 Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων. 

 Έλεγχος και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων. 

 Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων. 

 

Διμηνιαίες εργασίες 

 

 Οπτικός έλεγχος. 

 Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των 

συμπιεστών. 

 Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο. 

 Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται. Η συμπλήρωση του 

ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο 

τρόπος αποκατάστασης της διαρροής. 

 Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων αέρα και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό 

υγρό. 

 

7) ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ) 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 

 

 Θα πραγματοποιηθεί εσωτερικός καθαρισμός των αεραγωγών με τη μέθοδο της ξηράς απόξησης των 

επικαθήσεων του αεραγωγού και της απομάκρυνσης αυτών δι’ αναρροφήσεως, χωρίς την χρήση 

οιασδήποτε χημικής ή απορρυπαντικής ουσίας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται βάσει των 

κανονισμών IAQ (Indoor Air Quality) που καλύπτουν την υγιεινή και την ασφάλεια των 

κλιματιζόμενων χώρων. 

Η πρόσβαση εντός των αεραγωγών θα γίνεται είτε μέσω των στομίων του δικτύου, είτε μέσω 

θυρίδων εργασίας οι οποίες θα ανοίγονται σε κατάλληλα σημεία του δικτύου και κατόπιν θα 

κλείνονται και θα στεγανοποιούνται. Στα σημεία αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και ειδικές θυρίδες 

με πόρτα ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 

 Καθαρισμός και ρύθμιση στομίων αέρα, (τα στόμια των αεραγωγών θα αποξηλώνονται και αφού 

πλυθούν και καθαρισθούν θα πρέπει να επανατοποθετηθούν. 

 Έλεγχος στεγανότητας και μόνωσης. 

 Απολύμανση με κατάλληλο χημικό*. 

 

8) ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (F.C.U.) 

 

Ετήσιες εργασίες 

 

 Λίπανση εδράνων του κινητήρα. 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 
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 Χημικός καθαρισμός στοιχείων. 

 Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. 

 Καθαρισμός των φτερωτών και των ανεμιστήρων. 

 Έλεγχος τρίοδης βάνας και ανεμιστήρα. 

 Εξαέρωση. 

 Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων. 

 Έλεγχος ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώματος. 

 Έλεγχος μονώσεων. 

 Έλεγχος σωληνώσεων για φθορές, διαβρώσεις ή διαρροές. 

 Οπτικός έλεγχος. 

 

9) ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT Ή PACKAGE) – 

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF/VRV 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 

 

 Χημικός καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού στοιχείου. 

 Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. 

 Καθαρισμός των περσίδων, των φτερωτών και των ανεμιστήρων. 

 Έλεγχος διαρροών, πιέσεων, ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση όταν απαιτείται. 

 Έλεγχος ανεμιστήρων, ψυκτικών συνδέσεων, ηλεκτρικών συνδέσεων, οργάνων αυτοματισμού. 

 Αμπερομέτρηση συμπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερμικού και πηνίου 

μονάδας. 

 Έλεγχος των αντικραδασμικών πελμάτων και μονώσεων. 

 Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του δικτύου αποχέτευσης. 

 

10) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

 

Ετήσιες εργασίες (αφορούν τη χειμερινή συντήρηση) 

 

 Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, 

τον καπναγωγό και την καμινάδα. 

 Στερέωση (κτίσιμο) και τοποθέτηση πυρότουβλων όπου απαιτείται. 

 Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού, πετρελαίου και αποκατάστασή τους. 

 Αφαίρεση καυστήρα, αποσυναρμολόγησή του και καθαρισμός (πλύσιμο) του ανεμιστήρα, 

καθαρισμός διασκορπιστήρα, σπινθηριστών, φωτοαντίστασης, φίλτρου αντλίας πετρελαίου, φίλτρων 

τροφοδοσίας πετρελαίου. 

 Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ εάν απαιτείται. 

 Λίπανση κινητήρα, αντλίας καυσίμου, τριβέων ανεμιστήρα κ.λ.π. 

 Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, διακοπτών όλης της 

εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται. 

 Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, ή 

έλεγχος της πίεσης και του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής. 

 Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης. 

 Εκκίνηση της εγκατάστασης έλεγχος και ρύθμιση του καυστήρα, ρύθμιση του αέρα, του καυσίμου 

και των αποστάσεων δικτύου διασκορπισμού. 
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 Παρακολούθηση της λειτουργίας της όλης εγκατάστασης, test όλων των οργάνων προστασίας και 

αυτοματισμού. 

 Λήψη μετρήσεων που αφορούν τον ελκυσμό της καμινάδας, την θερμοκρασία των καυσαερίων την 

περιεκτικότητα σε μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και δείκτη αιθάλης Bacharach. 

 Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καυσαερίων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το 

νόμο). 

 Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού έντυπου λεβητοστασίου υπογεγραμμένο από ειδικευμένο 

Τεχνικό. Το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στην Δ/νση του Υποκαταστήματος. 

 

11) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) 

 

Ετήσιες εργασίες (αφορούν τη χειμερινή συντήρηση) 

 

 Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, 

τον καπναγωγό και την καμινάδα. 

 Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, των διακοπτών όλης της 

εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται. 

 Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, ή 

έλεγχος της πίεσης και του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής. 

 Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης. 

 Καθαρισμός ακίδας ιονισμού. 

 Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα). 

 Καθαρισμός διασκορπιστήρα. 

 Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ εάν απαιτείται. 

 Καθαρισμός φίλτρου αερίου (εξωτερικού). 

 Καθαρισμός φίλτρου Multiblock. 

 Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου (Multiblock). 

 Έλεγχος στεγανότητας γραμμής αερίου (παροχή) στα 25mbar. 

 Γενικός καθαρισμός στο σασί του καυστήρα. 

 Έλεγχος πίεσης νερού δικτύου θέρμανσης. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτροβαλβίδας και γραμμής αερίου. 

 Έλεγχος λειτουργίας ανίχνευσης αερίου και ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα. 

 Άναμμα και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό αναλυτή και μόνο. 

 Μέτρηση πιέσεων αερίου (Ηρεμίας – Λειτουργίας – Κεφαλής). 

 Έλεγχος ελκυσμού καμινάδας (τράβηγμα). 

 Έλεγχος ιονισμού καυστήρα. 

 Έλεγχος πιεζοστάτη αερίου. 

 Έλεγχος πιεζοστάτη αέρα. 

 Λίπανση κινητήρα, αντλίας καυσίμου, τριβέων ανεμιστήρα κ.λ.π. 

 Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καυσαερίων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το 

νόμο). 

 Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού έντυπου λεβητοστασίου υπογεγραμμένο από ειδικευμένο 

Τεχνικό. Το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στην Δ/νση του Υποκαταστήματος. 

 

12) ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Εξαμηνιαίες εργασίες 
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 Έλεγχος της στάθμης αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό κύκλωμα ηλιακών συλλεκτών – boiler. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας των υδραυλικών κυκλωμάτων ηλιακών συλλεκτών – boiler και λέβητα – 

boiler, καθώς και του διαφορικού θερμοστάτη ελέγχου. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο συντηρητής δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία κάθε 

λέβητα. Επίσης δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, 

διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων με χρήση 

φυσικού αερίου ή πετρελαίου ως καύσιμο. 

 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή συμπεριλαμβάνεται και η διατήρηση της καθαριότητας των 

χώρων των εγκαταστάσεων (λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, χώρος δεξαμενών πετρελαίου κ.λ.π.) 

Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα από το χώρο. 

Ο ανάδοχος θα λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να περιοριστούν φθορές της περιουσίας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η εγκατάσταση ή μέρος αυτής, λειτουργεί μέσω φυσικού αερίου, οι 

εργασίες συντήρησης των συγκεκριμένων μηχανημάτων-συσκευών, θα προσαρμοσθούν σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος-συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία 

της εγκατάστασης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Τα ποσά των προϋπολογισμών των 6 ομάδων αφορούν το κόστος της ετήσιας δαπάνης. Συνεπώς 

το κόστος για το σύνολο των 3 ετών (2 έτη συν το 1 έτος της παράτασης) είναι το τριπλάσιο του 

αναφερόμενου στους πίνακες. 

2. Το κόστος των συντηρήσεων εξήχθη με συγκεκριμένη μεθοδολογία και έρευνα αγοράς, η οποία 

περιγράφεται και αιτιολογείται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο «Αιτιολόγηση του 

προϋπολογισμού των συντηρήσεων εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης - αερισμού». 

3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στον φάκελο 

Δικαιολογητικών συμμετοχής που θα καταθέσει, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της 

προϋπολογιζομένης δαπάνης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η παρεχόμενη εγγυητική πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς που ζητάει η 

Διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία του διαγωνισμού, για την υπογραφή 

της Σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσει (προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης) 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης, ίση με το 5% της 

συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα κλπ. 

Μετά το πέρας των συμβατικών εργασιών, την υπογραφή του τελευταίου πρακτικού παραλαβής, 

και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, θα επιστραφεί στον 

Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
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4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν, όσοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν 

δικαίωμα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε εγκαταστάσεις Θέρμανσης & Κεντρικού 

Κλιματισμού. 

 

Συγκεκριμένα δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) 

ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες εταιριών, με 

αποδεικνυόμενη εμπειρία κατά την προηγούμενη τριετία (2016-2018) στην συντήρηση 

εγκαταστάσεων Κεντρικού Κλιματισμού, από βεβαιώσεις αντίστοιχων εργασιών συντήρησης, οι 

οποίες θα προσκομιστούν μαζί με την προσφορά των υποψηφίων στον κυρίως φάκελο της 

Προσφοράς. 

Κάθε βεβαίωση θα έχει τη μορφή πίνακα (επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς), στον οποίο θα 

αναφέρεται ο κύριος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, 

η εγκατεστημένη ηλεκτρική και ψυκτική ισχύς των μηχανημάτων κλιματισμού που συντηρήθηκαν. 

Κρίνεται ως επαρκής για την αποδοχή της προσφοράς η βεβαίωση παρόμοιων εργασιών 

συντήρησης εγκαταστάσεων Κεντρικού Κλιματισμού της προηγούμενης τριετίας (2016-2018), σε 

μηχανήματα με συνολική ηλεκτρική εγκατεστημένη ισχύ μηχανημάτων μεγαλύτερη από 

1.000 KW ανά έτος, (σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από μία βεβαιώσεων για το ίδιο έτος, 

θα αθροιστούν οι ηλεκτρικές εγκατεστημένες ισχύες και το άθροισμα αυτών απαιτείται να είναι 

μεγαλύτερο από 50 KW ανά έτος). Προς τούτο, εάν κύριος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 

δημόσιος φορέας ή Ν.Π.Δ.Δ., κατατίθενται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σε μορφή πίνακα, που έχουν 

εκδοθεί από την αναθέτουσα αρχή, για την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των ψυκτικών 

μηχανημάτων κλιματισμού. Εάν κύριος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, 

κατατίθενται αντίστοιχες βεβαιώσεις του σε μορφή πίνακα, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου. 

 

Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος, απαιτείται να διαθέτει: 

 

 έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο Μηχανικό (απόφοιτο Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., 

πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος, 

ή 

 έναν τουλάχιστον Πτυχιούχο Μηχανικό (απόφοιτο Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον 

εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 

την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής. Ο επιβλέπων Μηχανικός θα 

πρέπει να απασχολείται μόνιμα στην επιχείρηση, δηλαδή να είναι ιδιοκτήτης, εταίρος, 

μέτοχος, υπάλληλος κλπ ή μόνιμος συνεργάτης. 

 

Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να διαθέτει και συνεργείο τεχνικών ψυκτικών 

εγκαταστάσεων, αποτελούμενο από πέντε τουλάχιστον άτομα, οι οποίοι απαιτείται να είναι κάτοχοι 

αδείας εν ισχύ, Εργοδηγού Ψυκτικού και οι οποίοι επιπλέον πρέπει να διαθέτουν και Πιστοποιητικό 

Κατηγορίας Ι του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., σύμφωνα με το Π.Δ.1/2013 

(Φ.Ε.Κ. 3Α/8-1-13). Για την συμμετοχή μόνο στα νησιά απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει 

συνεργείο τεχνικών από δύο τουλάχιστον άτομα.  

 

Εναλλακτικά το συνεργείο, αντί να αποτελείται από τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων, μπορεί να 

αποτελείται από άτομα αντίστοιχης ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή να είναι μικτό. 
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Σε αυτή την περίπτωση, όποιο άτομο του συνεργείου, προέρχεται από ανώτερη εκπαιδευτική 

βαθμίδα, θα πρέπει να είναι: 

 Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς 

τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος να 

διαθέτει και Πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής 

της Ε.Ε. 

ή 

 Πτυχιούχος Μηχανικός (απόφοιτος Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από 

κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος να διαθέτει και Πιστοποιητικό 

Κατηγορίας Ι του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε. 

Τα μέλη του συνεργείου θα πρέπει να απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση. 

 

Τέλος για τη συντήρηση των καυστήρων απαιτείται και ένας αδειούχος εγκαταστάτης 

εγκαταστάσεων καύσης, ο οποίος θα εκδώσει μετά την ετήσια συντήρηση, πιστοποιητικά 

μετρήσεων καυσαερίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΚΑ. Ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων 

καύσης μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στο μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου, αλλά να είναι 

μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης του. 

 

Όλοι οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες άδειες και να μην είναι απλώς 

μέλη συνεργείων με αντίστοιχες άδειες. 

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει στον φάκελο 

Δικαιολογητικών συμμετοχής που θα καταθέσει, φωτοαντίγραφα: α) του διπλώματος ή του πτυχίου 

καθώς και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του επιβλέποντος Μηχανικού, β) των αδειών 

ασκήσεως επαγγέλματος και των Πιστοποιητικών για τα μέλη του συνεργείου και τον εγκαταστάτη 

εγκαταστάσεων καύσης. 

 

Η εμπειρία τεκμηριώνεται μόνο από το χρόνο απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

 Η εργασιακή σχέση του προσωπικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία, 

ήτοι πίνακας προσωπικού ο οποίος να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση Εργασίας και το 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υποβολής του να βρίσκεται σε ισχύ 

 

Στην περίπτωση που ο επιβλέπων Μηχανικός και ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης δεν 

αποτελούν μόνιμο προσωπικό του διαγωνιζομένου αλλά είναι εξωτερικοί συνεργάτες του, ο 

διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει στον φάκελο Δικαιολογητικών 

συμμετοχής που θα καταθέσει και φωτοαντίγραφα των Ιδιωτικών Συμφωνητικών που καθορίζουν 

την σχέση αυτή. 

Όλα τα παραπάνω διαφορετικά δικαιολογητικά που περιγράφονται στο συγκεκριμένο 

Όρο θα περιέχονται συγκεντρωμένα στον φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής. 
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5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς, να είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις κύριες και 

επικουρικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για το σύνολο του μονίμου προσωπικού της 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών. 

Κάθε συμμετέχοντας υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλει στον φάκελο 

Δικαιολογητικών συμμετοχής, λίστα από το λογιστήριο της επιχείρησης υπογεγραμμένη από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό της, όπου θα αναγράφονται: α) τα στοιχεία για το σύνολο του μονίμου 

προσωπικού της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, β) τους κύριους και 

επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους έκαστος εργαζόμενος & εργοδότης ασφαλίζεται 

από την επιχείρηση. 

Τα σχετικά πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν: α) στο 

σύνολο του μονίμου προσωπικού της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, και β) 

στους ασφαλισμένους σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο στους 

ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, θα προσκομιστούν μετά την αξιολόγηση των Προσφορών. 

 

6. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς, να είναι μέλος 

του αντίστοιχου εμποροβιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου. Το σχετικό πιστοποιητικό θα 

πιστοποιεί την εγγραφή του διαγωνιζομένου στο επιμελητήριο, το επάγγελμά του και θα 

προσκομιστεί μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

 

7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει το πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 εν ισχύ, με αντικείμενο αυτό του διαγωνισμού, δηλ. τις υπηρεσίες συντήρησης 

εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης. Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο 

για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από 

το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στο φάκελο 

Δικαιολογητικών συμμετοχής που θα καταθέσει. 

 

8. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει το πιστοποιητικό ISO 

14001:2004 εν ισχύ. Το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη 

Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα 

σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο 

περιβάλλον. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στον φάκελο 

Δικαιολογητικών συμμετοχής που θα καταθέσει. 

9. Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή 

όσων καθορίζονται με την διυπουργική απόφαση Δ6/Β/14826 (Φ.Ε.Κ. 1122/17-06-2008 αρ. 3 & 4). 

 

10. Πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, επιβάλλεται 

επίσκεψή τους στο χώρο των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των 

εργασιών που απαιτείται να πραγματοποιήσουν. 

 

11. Η μετατροπή του συστήματος από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα, αποτελεί υποχρέωση του 

Συντηρητή-Αναδόχου. 

 

12. Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή ή 

εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των 

εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών. 
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13. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως 

κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή 

συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

14. Σε περίπτωση που υπάρχοντα μηχανήματα αντικατασταθούν με καινούργια (μεγαλύτερα ή 

μικρότερα) λόγω βλάβης ή λόγω ανανέωσης, η συνολική αμοιβή του αναδόχου δεν μεταβάλλεται 

αλλά αφορά την συντήρηση των νέων μηχανημάτων (σε αντικατάσταση της αμοιβής συντήρησης 

των παλιών μηχανημάτων). 

 

15. Ο ΕΦΚΑ δεν υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο εγχειρίδια λειτουργίας & συντήρησης των 

μηχανημάτων που θα συντηρήσει. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τα χρειάζεται και ο ΕΦΚΑ δεν τα 

έχει στην κατοχή του, θα πρέπει αυτός να τα αναζητήσει μέσω των κατασκευαστών ή των 

αντιπροσώπων των μηχανημάτων. 

 

16. Η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 

όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένου και των 

αργιών) ημέρες και ώρες χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των 

κτιρίων. 

Ο Ανάδοχος τουλάχιστον 10 μέρες πριν την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, 

οφείλει να αποστείλει χρονοδιάγραμμα μέσω φαξ στην Δ/νση    Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ΕΦΚΑ, ώστε αφενός η Υπηρεσία στο κτίριο της οποίας θα γίνει η συντήρηση καθώς 

και η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής να ενημερώνεται αρμοδίως (από την 

Τεχνική Υπηρεσία) και αφετέρου εάν απαιτείται να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την παρουσία Τεχνικού υπαλλήλου. 

 

17. Στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος συμπεριλαμβάνονται: 

 

 Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στις προγραμματισμένες 

συντηρήσεις της Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αναλώσιμα υλικά οφείλει ο Ανάδοχος να 

αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα καθώς και η αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης των 

αναλωσίμων. 

 Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 Το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες. 

 Η αμοιβή του συνεργείου. 

 Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί. 

 Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις. 

 

18. Οι προγραμματισμένες 6μηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης της Τεχνικής Περιγραφής ενόψει 

καλοκαιριού, θα πρέπει να έχουν προγραμματιστεί και ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 

15 Μαΐου το αργότερο. 

Οι προγραμματισμένες 6μηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης της Τεχνικής Περιγραφής ενόψει 

χειμώνα, θα πρέπει να έχουν προγραμματιστεί και ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 15 

Οκτωβρίου το αργότερο. 

 

19. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνολική εγκατεστημένη ισχύς λεβήτων υπερβαίνει τα 400KW 

επιβάλλεται από τον συντηρητή ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα και η καταχώρισή τους σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από 
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την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης. Ο έλεγχος και η διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων ανά μήνα, θα διενεργείται από 

15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους. 

 

20. Με ευθύνη του Αναδόχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών, η 

οποία θα οριστεί από την Διευθυντή της Υπηρεσίας που στεγάζεται στο κτίριο, θα τηρείται φάκελος 

με τα δελτία συντήρησης & βλαβών, ο οποίος θα ενημερώνεται μετά την ολοκλήρωση της 

επίσκεψης συντήρησης και θα είναι στην διάθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Η 3μελής αυτή Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εξέλιξης των συμβάσεων και 

θα συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 216 

και 221 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που στο ίδιο κτίριο στεγάζονται περισσότερες από μία 

Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ορίζεται από το Διευθυντή 

της Υπηρεσίας που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του εμβαδού του κτιρίου. Αν αυτό δεν είναι 

ξεκάθαρο, θα ζητείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να δίνεται έγγραφο με τα μ2 που 

καταλαμβάνει κάθε υπηρεσία. 

21. Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του, ο συντηρητής θα αναγράφει στο δελτίο 

συντήρησης αναλυτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε. Στα δελτία συντήρησης θα 

αναγράφονται επίσης και οποιεσδήποτε βλάβες, επισκευές και παρατηρήσεις του συντηρητή για την 

καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση βλαβών, ο Ανάδοχος 

θα πρέπει πάντα να ενημερώνει και προφορικά την Δ/νση της Υπηρεσίας του κτιρίου και την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Επιπλέον στα δελτία συντήρησης ο συντηρητής θα αναγράφει και τις βασικότερες ενδείξεις-

μετρήσεις στοιχείων της εγκ/σης (όπως π.χ. τις ηλεκτρικές καταναλώσεις των εξωτερικών και των 

εσωτερικών μονάδων, τις θερμοκρασίες νερού και αέρα, τις πιέσεις χαμηλής και υψηλής των 

συμπιεστών, τις θερμοκρασίες των χώρων και του περιβάλλοντος κ.λ.π.). 

Τα δελτία συντήρησης & βλαβών θα είναι τουλάχιστον διπλότυπα, θα υπογράφονται από τον 

τεχνικό του συντηρητή, από τον επιβλέποντα των συνεργείων συντήρησης εκ μέρους της εταιρείας 

καθώς και από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που έχει οριστεί από 

την Υπηρεσία του κτιρίου. Ένα εκ των δύο δελτίων θα παραμένει στο κτίριο, σε φάκελο που θα 

φυλάσσεται στο γραφείο του υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών, και ένα θα αποστέλλεται 

στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με ευθύνη του Αναδόχου για έλεγχο και πληρωμή. 

 

22. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, και σε 

διάστημα 1 έως 4 ωρών μετά από τηλεφωνική ή γραπτή (μέσω φαξ) εντολή της αρμόδιας 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί από το Διευθυντή της Υπηρεσίας του 

κτιρίου, όλες τις ημέρες και ώρες, εργάσιμες ή μη, συμπ/νων και των αργιών, να επιληφθεί του 

προβλήματος (να προσέλθει στο Υποκατάστημα, να εντοπίσει και να αναφέρει την βλάβη). 

Εφόσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών, ο Ανάδοχος οφείλει να την 

αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Για βλάβη που οφείλεται είτε σε φυσιολογική φθορά είτε σε κακή χρήση των εγκαταστάσεων και 

δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, η αποκατάστασή της θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης 

οικονομικής συμφωνίας (για τις απαιτούμενες εργασίες, για το κόστος και για το χρόνο 

αποκατάστασης της βλάβης) και μετά από εντολή της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής που έχει οριστεί από το Δ/ντή της Υπηρεσίας του κτιρίου και σύμφωνη 

γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ΕΦΚΑ. 

Σε κάθε περίπτωση αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί 

κρίνει την προσφορά του συντηρητή που αφορά την επισκευή εκτός λογικών 

οικονομικών ή χρονικών πλαισίων, δύναται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής σε άλλο 

συνεργείο που θα καταθέσει συμφερότερη προσφορά. 
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Για βλάβη που οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει 

άμεσα με τον εντοπισμό της ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ορίσει η Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών  του ΕΦΚΑ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση τόσο για τα υλικά-ανταλλακτικά όσο και για 

την εργασία. Στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και 

έγγραφη προειδοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για επισκευή των 

εγκαταστάσεων. 

 

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλέπει στη καλή τους λειτουργία, αλλά είναι εξίσου 

σημαντικό να προβλέπονται και να προλαμβάνονται τυχόν βλάβες ή ζημιές. 

Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα 

ρητά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να 

αντικαθιστά σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στην περίπτωση βλάβης ή απώλειας ψυκτικού υγρού σε κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούν 

το ψυκτικό υγρό R22, αυτή θα εξετάζεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2037/2000 και 

την απόφαση 37411/1829/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1827/Β΄/07). 

 

23. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής που έχει οριστεί από την Υπηρεσία που στεγάζεται στο κτίριο (ή της επικρατούσας σε 

εμβαδόν Διεύθυνσης) ή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, αμελήσει στην τήρηση των 

Όρων της Σύμβασης, ή εκτελεί πλημμελώς αυτούς, μετά από εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

οπότε καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΦΚΑ, χωρίς να αποκλείεται η 

αναζήτηση και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως ο καταλογισμός σε βάρος του Αναδόχου των 

δαπανών ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου στην περίπτωση που αυτό μείνει ημιτελές. 

Πριν από την έκπτωση του Αναδόχου γίνεται σχετική έγγραφη προειδοποίηση από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών. Εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί και εξακολουθεί να αμελεί την εφαρμογή 

της Σύμβασης, τότε τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία της έκπτωσής του. 

Εκτός των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται, για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της 

Σύμβασης, για διακοπή του συμβατικού αντικειμένου ή για καθυστέρηση του συμβατικού 

αντικειμένου εξ υπαιτιότητας του, σε καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης προς το 15% της 

αναλογούσας μηνιαίας αποζημίωσης συμπ/νου Φ.Π.Α., για κάθε ημέρα καθυστέρησης που αφορά 

την συντήρηση, την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή την αποκατάστασης βλάβης εντός του 

προβλεπόμενου χρόνου. 

Η απόφαση για τον καταλογισμό της ανωτέρω ποινικής ρήτρας, είναι στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται 

και στην περίπτωση της έκπτωσης. 

Κάθε δαπάνη, που κατά τα ανωτέρω θα προκύπτει για αντισυμβατική ή αντίθετη προς τους Όρους 

της Σύμβασης συμπεριφοράς του Αναδόχου, θα καταλογίζεται σε βάρος του και θα καταπίπτει από 

την αμοιβή του. 

 

24. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί: 

1. για να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά: απορρίπτεται (αρ. 103, παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016), ή  

2. για να υπογράψει την σχετική Σύμβαση: κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του (αρ. 105, παρ. 5 του Ν. 4412/2016),  
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οπότε και στις 2 περιπτώσεις καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του 

ΕΦΚΑ με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο Ν. 

4412/2016. 

 

25. Σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί βλάβη από αστάθμητους παράγοντες (σεισμός, πλημμύρα, 

πυρκαγιά, δολιοφθορά κ.λ.π.) η αποκατάστασή της θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης οικονομικής 

συμφωνίας (για τις απαιτούμενες εργασίες, για το κόστος και για το χρόνο αποκατάστασης της 

βλάβης) και μετά από εντολή της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί από 

το Δ/ντή της Υπηρεσίας που στεγάζεται στο κτίριο και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ δεν έχει υποχρέωση να αναθέσει τις εργασίες επισκευής στον 

ανάδοχο εάν κρίνει ότι η προσφερόμενη αμοιβή δεν είναι συμφέρουσα.  

 

26. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση που προέρχεται από ανωτέρα βία, 

απεργία ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα. 

 

27. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα 

συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΕΛ.Ο.Τ. ή άλλου ευρωπαϊκού φορέα) και θα 

φέρουν τις σημάνσεις CE στην συσκευασία τους. Εναλλακτικά, αντί για την υποβολή των 

πιστοποιητικών, αρκεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του συντηρητή. 

 

28. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία, τις αμοιβές, τα ωράρια εργασίας σύμφωνα 

με την εργατική νομοθεσία. 

Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε 

κάθε τρίτο. 

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά 

και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του. 

 Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή 

στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 

 Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι 

να χρησιμοποιηθούν. 

 Να ανακοινώνει αμέσως στον ΕΦΚΑ τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 

σ’ αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τα έγγραφα των διαφόρων 

Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 

 Να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση καταλογισμού ποσού σε αυτήν 

από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία, για την μη τήρηση ή την παράβαση 

οποιασδήποτε υποχρέωσής του Αναδόχου κατά τον νόμο. 

 

29. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαριότητας των 

χώρων. Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα, μετά την 

παραλαβή. 

 

30. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως 

δικαιώματά του, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της. 

Η παραβίαση της άνω απαγόρευσης συνεπάγεται από μόνη της και αυτοτελώς λόγο καταγγελίας 

της Σύμβασης. 
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Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, που χορηγείται με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή. 

 

31. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα τιμολόγια, αφού προηγουμένως η επιτροπή 

παραλαβής έχει πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και διαπιστώσει την 

πραγματοποίηση της συντήρησης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή & τους Όρους 

της Σύμβασης. 

Κάθε τμηματική παραλαβή θα πιστοποιείται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η 

οποία θα οριστεί από τον Διευθυντή της στεγαζόμενης Υπηρεσίας. 

 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 6 ισόποσες δόσεις κάθε δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Οι τμηματικές παραλαβές του συμβατικού αντικειμένου 

αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή των αντίστοιχων δόσεων. Για την πληρωμή ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος μαζί με τα τιμολόγια να προσκομίσει πρακτικό παραλαβής από τριμελή 

επιτροπή η οποία θα οριστεί από τον / την Προϊστάμενο/νη της Δ/νσης που στεγάζεται στο κτίριο. 

Τα έξοδα για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις, εισφορές και λοιπές οποιασδήποτε φύσεως 

επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο.  

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος: 

 

1ον) Προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί, ενημερωμένο 

Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που συντηρεί στο κτίριο, στην οποία 

θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο μηχανήματος, όπως: 

Τύπος μηχανήματος, κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός, ψυκτικό μέσο, θερμική 

ισχύς, ψυκτική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συνολικός 

αριθμός εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ανά τύπο μηχανήματος. 

Με ευθύνη του Αναδόχου, ένα αντίγραφο του Πίνακα θα διαβιβαστεί στην Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

2ον) Συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τον Ειδικό Πίνακα Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 

της Δ6/Β/14826/17-6-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1122/Β΄/17-6-2008), δηλώνοντας την 

πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση. Ο Πίνακας θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε 

ευδιάκριτη θέση του κτιρίου. 

3ον) Στην τελευταία πληρωμή της Δωδεκάμηνης Συντήρησης θα αναφέρονται τυχόν βλάβες οι 

οποίες εντοπίστηκαν στην τελευταία συντήρηση ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα.   

Επιπλέον, στην τελευταία πληρωμή κάθε δωδεκάμηνης συντήρησης, ο Ανάδοχος θα 

προσκομίζει ενημερωμένο Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που 

συντηρεί στο κτίριο, στον οποίο θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά 

για κάθε τύπο μηχανήματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται. 

Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, 

Ιπποκράτους 19 στην Αθήνα, 4ος όροφος, θα πρωτοκολλούνται και θα διαβιβάζονται στο Τμήμα 

Συντήρησης. Εκεί θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και τα 

πρακτικά τμηματικών παραλαβών του συμβατικού αντικειμένου υπογεγραμμένα από την επιτροπή 

παραλαβής. 

Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, θα διαβιβάζει τα σχετικά παραστατικά 

(τιμολόγια και πρακτικά παραλαβής) στην Οικονομική Δ/νση του ΕΦΚΑ και οι πληρωμές θα γίνονται 

από το Ταμείο της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, Αγ. Κων/νου 8, Αθήνα. 
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32. Σε περίπτωση που κάποια Υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο ή ανασταλεί η λειτουργία της ή 

καταργηθεί κ.λ.π., η δαπάνη που αντιστοιχεί στην συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των 

εγκαταστάσεων δεν θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στον Ανάδοχο, αλλά θα πληρωθεί αναλογικά το 

ποσό που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες επισκέψεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την 

ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας της. Εφόσον η υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο κτίριο (που δεν στεγάζει μέχρι τότε άλλη υπηρεσία του ΕΦΚΑ), τότε ο ΕΦΚΑ δικαιούται 

να ζητήσει από τον ανάδοχο, και αυτός είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί, να συνεχίσει να παρέχει 

τις υπηρεσίες στο νέο κτίριο, με αμοιβή η οποία θα εξάγεται αναλογικά με τα εμβαδά του νέου και 

του παλιού κτιρίου, δηλαδή:  

                            ΕΜΒΑΔΟΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ = (ΑΜΟΙΒΉ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ) Χ -------------------------------------- 

                                   ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

33. Επίσης, εφόσον κάποια Υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο που ήδη στεγάζει Υπηρεσία του 

ΕΦΚΑ, ή ανασταλεί η λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π., τότε το κονδύλι που εξοικονομείται 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση κλιματισμού σε κτίριο που τυχόν εκ παραδρομής δεν 

έχει περιληφθεί στους πίνακες ή σε κτίριο στο οποίο στεγάζεται κάποια νεοσύστατη υπηρεσία. 

34. Σε περίπτωση που σε κάποιο/α κτίρια δεν πραγματοποιηθεί εργασία συντήρησης λόγω υπάρχουσας 

βλάβης στα κλιματιστικά μηχανήματα, τότε δεν θα γίνει παραλαβή εργασίας και συνεπώς δεν θα 

καταβληθεί η αμοιβή για το συγκεκριμένο κτίριο. Αν, για τον ίδιο λόγο, πραγματοποιηθεί 

συντήρηση σε τμήμα μόνο του κτιρίου, τότε η παραλαβή εργασιών και συνεπώς η καταβολή 

αμοιβής θα αφορά μόνο το ποσοστιαίο τμήμα του κτιρίου το οποίο κλιματίζουν τα μηχανήματα στα 

οποία εκτελέστηκε συντήρηση. Αν το ποσοστό αυτό του κτιρίου δεν είναι σαφές, τότε θα ζητείται η 

συνδρομή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό του ποσοστού. 

35. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης στην περίπτωση 

κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα της καταγγελίας της Σύμβασης, κατά την απόλυτη 

κρίση της, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, εφόσον θα γνωρίσει τούτο στον Ανάδοχο 20 ημέρες νωρίτερα, ο δε Ανάδοχος 

δικαιούται αποζημίωσης ίσης προς τα πραγματικά έξοδά του μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας της 

Σύμβασης. 

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των 

συμβατικών υπηρεσιών, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή. 

 

36. Η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα έχει ισχύ 

δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης εκτός εάν 

καθορίζεται διαφορετική ημερομηνία στους όρους αυτής και με μονομερές δικαίωμα 

του ΕΦΚΑ για παράταση για ένα (1) ακόμα έτος με τους ίδιους ακριβώς όρους. 

37. Στις περιπτώσεις που σε συγκεκριμένα κτίρια, υπάρχει ήδη συντηρητής, τότε: 

1. Εφόσον στη σύμβαση του υπάρχοντος συντηρητή υπάρχει όρος για την - αδαπάνως - διάλυση 

της σύμβασής του (κάτι που ισχύει για την πλειοψηφία των κτιρίων), τότε αυτή θα διαλύεται 

και θα αναλαμβάνει άμεσα ο ανάδοχος που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία. 

2. Εφόσον στη σύμβαση του υπάρχοντος συντηρητή ΔΕΝ υπάρχει όρος για την - αδαπάνως - 

διάλυση της σύμβασής του (λίγες περιπτώσεις κτιρίων), τότε αυτή δεν θα διαλύεται και ο 

ανάδοχος που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα αναλαμβάνει τη συντήρηση του 

συγκεκριμένου κτιρίου, αμέσως με τη λήξη της σύμβασης του προηγουμένου συντηρητή, 

λαμβάνοντας τη αναλογία της αμοιβής που αντιστοιχεί στο κλάσμα των μηνών του έτους που 

θα παράσχει συντήρηση.  
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38. Κριτήριο ανάθεσης για κάθε μία ομάδα (από τις 6) ξεχωριστά είναι η «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής». Θα προσφέρεται μία τιμή για το σύνολο της κάθε 

ομάδας 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Έπονται πίνακας του ΕΤΉΣΙΟΥ προϋπολογισμού και προσφορών των εργασιών συντήρησης. (Σύμφωνα 
με τους πίνακες των έξι ομάδων)  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργασία για την τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση ψυκτικού μέσου (φρέον) για την 
λειτουργία των κλιματιστικών κεντρικών και ημικεντρικών μηχανημάτων καθώς και για την 
αποκατάσταση της διαρροής περιλαμβάνεται στην αμοιβή της εργασίας συντήρησης. Ο ΕΦΚΑ 
επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αγοράς του ψυκτικού μέσου το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά 
σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή της αγοράς και θα αναλώνεται από το κονδύλι του φρέον που βρίσκεται 
στο τέλος του προϋπολογισμού κάθε ομάδας.    
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ – 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

1) O Προϋπολογισμός για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται 

Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ είναι διαχωρισμένος σε έξι (6) συνολικά ομάδες, και συγκεκριμένα: 

a. Είναι χωρισμένος σε 3 γεωγραφικές ζώνες: 

i. Αττική. 

ii. Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της Αττικής. 

iii. Νησιά. 

b. Είναι χωρισμένος σε  

i. Ιδιόκτητα κτίρια. 

ii. Μισθωμένα κτίρια 

2) Ετσι, δημιουργούνται συνολικά 6 ομάδες κτιρίων: 

a. Ιδιόκτητα κτίρια στην Αττική. 

b. Μισθωμένα κτίρια στην Αττική. 

c. Ιδιόκτητα κτίρια στην Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της Αττικής. 

d. Μισθωμένα κτίρια στην Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της Αττικής. 

e. Ιδιόκτητα κτίρια στα νησιά. 

f. Μισθωμένα κτίρια στα νησιά. 

3) Κριτήριο για τον παραπάνω διαχωρισμό αποτέλεσαν: 

a. η ανάγκη ομαδοποίησης των κτιρίων, για λόγους εισαγωγής στο σύστημα ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών. 

b. Η μείωση του διοικητικού κόστους για τη διαχείριση των συμβάσεων. 

c. Το εκτενές πρόγραμμα μεταστεγάσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, ιδίως όσον αφορά τα 

μισθωμένα κτίρια. 

4) Βασικό στοιχείο για τον καθορισμό του κόστους των συντηρήσεων αποτέλεσε: 

a. η έρευνα αγοράς που έγινε. 

b. η διερεύνηση των κατά τόπους ιδιαιτέρων συνθηκών (ιδίως στην επαρχία και τα νησιά). 

c. Οι παλαιότερες συμβάσεις συντήρησης που είχαν συναφθεί από τους π. ΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ). 

d. Η παλαιότητα των κτιρίων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού. 

e. Η διασπορά των κτιρίων στην Περιφέρεια και ιδίως στα νησιά, σε σχέση με την Αττική. 

5) Βασικός άξονας αποτελεί το κόστος συντήρησης ανά μ2 κτιρίου, ανεξάρτητα από τον τύπο και 

την πολυπλοκότητα των μηχανημάτων κλιματισμού. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

a. Όλα τα κτίρια (ιδιόκτητα ή/και μισθωμένα) χαρακτηρίζονται από ένα σχετικά στενό εύρος 

διακύμανσης του κόστους του ανά μ2 κτιρίου. 

b. Το κόστος αυτό δεν επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο κλιματισμού του κτιρίου (πχ 

μεμονωμένες μονάδες – split, ή κεντρικές μονάδες) 

c. To κόστος αυτό ανά μ2 κτιρίου διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Ετσι, στην 

Αθήνα κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από την επαρχία και τα νησιά, κάτι που 

απεικονίζει το συγκριτικά χαμηλότερο κόστος εργασίας και ζωής στην περιφέρεια σε 

σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

d. Το κόστος αυτό ανά μ2 κτιρίου μεταβάλλεται συναρτήσει του εμβαδού του κτιρίου. Ετσι: 

i. Επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία κλίμακας όταν το κτίριο έχει μεγάλο μέγεθος 

σε σχέση με κτίρια ή γραφεία μικρότερου μεγέθους. 

ii. Ενα μέρος όμως αυτής της οικονομίας κλίμακας αποσβένεται λόγω της αυξημένης 

πολυπλοκότητας και συνθετότητας των μηχανημάτων και διατάξεων κλιματισμού 

που τοποθετούνται σε μεγάλα κτίρια. 

iii. Τελικά η συσχέτιση ανάμεσα στο κόστος/μ2 κτιρίου και του εμβαδού του κτιρίου 

απεικονίζεται από μία εκθετική καμπύλη, που τείνει να γίνει οριζόντια στα μεγάλα 

εμβαδά. 

e. Ετσι, τα στοιχεία των καμπυλών αυτών είναι τα εξής: 
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i. Ιδιόκτητα κτίρια στην Αττική:  

1. Μέγιστη τιμή κόστους/μ2: 1,55 ευρώ/μ2 

2. Ελάχιστη τιμή κόστους/μ2: 1,00 ευρώ/μ2 

3. Μέση τιμή κόστους/μ2 για όλη την ομάδα: 1,38 ευρώ/μ2 

ii. Μισθωμένα κτίρια στην Αττική  

1. Μέγιστη τιμή κόστους/μ2: 1,45 ευρώ/μ2 

2. Ελάχιστη τιμή κόστους/μ2: 1,25 ευρώ/μ2 

3. Μέση τιμή κόστους/μ2 για όλη την ομάδα: 1,30 ευρώ/μ2 

iii. Ιδιόκτητα κτίρια στην Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της Αττικής 

1. Μέγιστη τιμή κόστους/μ2: 1,30 ευρώ/μ2 

2. Ελάχιστη τιμή κόστους/μ2: 1,00 ευρώ/μ2 

3. Μέση τιμή κόστους/μ2 για όλη την ομάδα: 1,21 ευρώ/μ2 

iv. Μισθωμένα κτίρια στην Ηπειρωτική Ελλάδα πλην της Αττικής 

1. Μέγιστη τιμή κόστους/μ2: 1,30 ευρώ/μ2 

2. Ελάχιστη τιμή κόστους/μ2: 1,00 ευρώ/μ2 

3. Μέση τιμή κόστους/μ2 για όλη την ομάδα: 1,23 ευρώ/μ2 

v. Ιδιόκτητα κτίρια στα νησιά  

1. Μέγιστη τιμή κόστους/μ2: 1,30 ευρώ/μ2 

2. Ελάχιστη τιμή κόστους/μ2: 0,70 ευρώ/μ2 

3. Μέση τιμή κόστους/μ2 για όλη την ομάδα: 1,00 ευρώ/μ2 

vi. Μισθωμένα κτίρια στα νησιά 

1. Μέγιστη τιμή κόστους/μ2: 1,20 ευρώ/μ2 

2. Ελάχιστη τιμή κόστους/μ2: 0,95 ευρώ/μ2 

3. Μέση τιμή κόστους/μ2 για όλη την ομάδα: 1,18 ευρώ/μ2 

f. Επί των μέσων αυτών καμπυλών, οι πραγματικές τιμές κόστους που διαπιστώθηκαν βάσει 

της έρευνας αγοράς, των παλαιότητας των κτιρίων και των μηχανημάτων, των τοπικών 

συνθηκών της αγοράς, αποκλίνουν ευλόγως σε ποσοστά έως +/- 50%, ενώ κάποιες πιο 

ακραίες τιμές (ιδίως προς τα κάτω) απεικονίζουν κατά βάση ιδιαιτερότητες των κτιρίων. 

g. Παρατίθενται 6 διαγράμματα (1 για κάθε μία ομάδα), στα οποία απεικονίζονται αφενός οι 

μέσες εκθετικές γραμμές και αφετέρου η διασπορά των πραγματικών τιμών για την 

συντήρηση κάθε κτιρίου (κόστος ανά μ2 κτιρίου), στα οποία διαπιστώνεται η εύλογη 

διασπορά των τιμών αυτών, σύμφωνα με την κανονική κατανομή Gauss. 

h. Στους πίνακες των προϋπολογισμών (κατανεμημένα στις 6 ομάδες) φαίνονται: 

i. Το κόστος συντήρησης για κάθε κτίριο 

ii. Το εμβαδόν κάθε κτιρίου 

iii. Η εξαγόμενη τιμή κόστους / μ2 για κάθε κτίριο 

i. Το ii και iii της παραπάνω παραγράφου αποτελούν τις συντεταγμένες κάθε σημείου για τα 

διαγράμματα των 6 ομάδων. 

6) Οι ανάδοχοι θα δώσουν προσφορές για το σύνολο της κάθε ομάδας και όχι για κάθε κτίριο 

ξεχωριστά. Οι τιμές κάθε κτιρίου δίνονται προκειμένου να γίνει εφικτός ο υπολογισμός 

(αναλογικά) της αμοιβής της συντήρησης στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθεί συντήρηση 

σε κάποιο κτίριο ή υπάρξει μεταστέγαση σε νέο κτίριο (βλ. Τεχνικές προδιαγραφές).  

7) Το συνολικό ποσό του ΕΤΗΣΙΟΥ προϋπολογισμού για τις συντηρήσεις Ψύξης – Θέρμανσης – 

Αερισμού (περιλαμβανομένου του κόστους του φρέον) είναι: 516.000 ευρώ + ΦΠΑ 24%. Ετσι, το 

συνολικό ποσό της υπηρεσίας για το σύνολο των 3 ετών (περιλαμβανομένης της πιθανής 

παράτασης) είναι: 516.000 Χ 1,24 Χ 3 έτη = 1.919.520 ευρώ. 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 
Σήμερα, .…/.…/20…, ημέρα ………….., η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ……………… απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης της Υπηρεσίας / 
Τοπικής Διεύθυνσης …………….. ΕΦΚΑ, και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας / 
Τοπικής Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ: 

 …………………, πρόεδρος της Επιτροπής,  
 …………………, μέλος της Επιτροπής. 
 …………………, μέλος της Επιτροπής. 

αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την από ………….. Σύμβαση 

2) Τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, όπως αυτές προβλέπονται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ» 

3) Την παρακολούθηση εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 

4) Το υπ. αρ. …………. Δελτίο Συντήρησης που παραδόθηκε στην Επιτροπή 

5) Ότι το/τα μηχάνημα/τα που συντηρήθηκαν τέθηκαν σε λειτουργία. 

6) Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ποσότητα …. Kg φρέον τύπου …….. (μόνο εφόσον έγινε) 

Π Ρ Ο Ε Β Η 

στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης που παρασχέθηκαν στα πλαίσια των 
ανωτέρω. 

(Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες συντήρησης που παρασχέθηκαν δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 
σύμβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και να 
προτείνει την αποδοχή ή μη των υπηρεσιών ή να υποδείξει στον συντηρητή τις πλημμέλειες που 
διαπιστώθηκαν και να τον καλέσουν να προσαρμοστεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις.)            

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Ο πρόεδρος Τα Μέλη 

……………………………….. ……………………….        …………………………… 
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  &  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Ι / Μ Χ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μ2 ΑΝΩΔ Α
Ν

Α
Λ

Ο
ΓΙ

Α
 

ΤΙ
Μ

Η
Σ/

Μ
2

ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό ΔΥΠΕ ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό 

1

Α΄& Β΄& Ε΄ ΠΕΡ/ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ,   Μεσογείων 332 & Λυκείου 2 Αγ. 

Παρασκευή Ι Ο
Α

ΕΕ

1.300,00 100% 1.300,00 3 3 ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ DAIKIN 649,00 2,00

2

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ

Πατησίων 5 Αθήνα Ι ΕΦ
Κ

Α 3ος & 5ος 

οροφος 1.450,00 100% 1.450,00 5 18 3

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΔΙΠΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MITSUBISHI ΜΕ 

14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ 1 ΜΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 

MITSUBISHI ΜΕ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - 1 SPLIT TOSHIBA - 

4 SPLIT MITSUBISHI 847,80 1,71

3

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΤΕ-ΕΤΕ-ΤΕ-ΕΤΒΑ &

ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ                                         

Δραγατσανίου 8 Αθήνα (1ος όροφος) Ι ΕΦ
Κ

Α Βρίσκεται στον 

1ο όροφο 1.200,00 100% 1.200,00 3 3 VRV με 18 εσωτερικά 800,00 TYXAIO1,50

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γενική

Γραμματεία) Δραγατσανίου 8 Αθήνα

(5ος όροφος) Ι ΕΦ
Κ

Α Βρίσκεται στον 

5ο όροφο 1.200,00 100% 1.200,00 2 1.143,03 1,05

5

Δ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                          

Κονίτσης 51 Πετρούπολη (μικρό κτίριο) Ι ΕΦ
Κ

Α

400,00 100% 400,00 1 12 2 202,73 1,97

6

Δ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                          

Κονίτσης 47 Πετρούπολη (μεγάλο κτίριο) Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

1.250,00 39% 487,50 61% 762,50 2η 1 64 2

FCU αναλύονται ως εξής:  ΠΕΔΥ 21 στο 

Ισόγειο / ΠΕΔΥ 21 στον 1ο όροφο / ΕΦΚΑ 

22 στον 2ο όροφο. 1.683,87 0,74

7

Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ                                  

Δήμητρος 67 Ελευσίνα Τ.Κ. 19200 Ι Ο
Α

ΕΕ

200,00 100% 200,00 4 Κ 115,30 1,73

8

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ 

Ηπείρου 38 Αθήνα Ι ΕΦ
Κ

Α

4.500,00 50% 2.250,00 50% 2.250,00 3 88 1 7 11

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 11 ΜΟΝΑΔΕΣ VRV / 88 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

(ΔΑΠΕΔΟΥ) / 7 ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & 3 HRV 

(ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ) 2.438,15 1,85

9

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ    

Κεφαλληνίας 12 - 14 Πατήσια Αθήνα Ι ΕΦ
Κ

Α

3.500,00 100% 3.500,00 1 79 1 2

Αερόψυκτος ψύκτης CARRIER 159 KW                                 

&    ΛΕΒ = 2 X 250.000 Kcal/h 2.509,62 1,39

10

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΣΕΑΠΓΣΟ                

Τσόχα 22 & Σούτσου Αθήνα 

Αμπελόκηποι Ι ΕΦ
Κ

Α

1.900,00 100% 1.900,00 3 6 6 Υπάρχουν 40 εσωτερικές μονάδες οροφής 957,91 1,98

11

Ζ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ             

Μάχης Αναλάτου & Λαγουμιτζή                        

Ν. Κόσμος Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

4.000,00 32% 1.280,00 68% 2.720,00 1η 71 5 6 2

ΚΑΝΑΛΑΤΑ MCQUAY                  ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

66 ΣΤΟΜΙΑ                  ΛΕΒΗΤΕΣ = 200.000 + 

265.000 Kcal/h 3.040,00 1,32

12

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπαδιαμαντοπούλου 

87   Ζωγράφου Ι ΕΦ
Κ

Α

6.000,00 100% 6.000,00 1 1 1 1 65 9 2 6 13 1 3 4.412,98 1,36

13

ΣΤ΄ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                                                             Ι ΕΦ
Κ

Α

2.800,00 100% 2.800,00 1 1 47 1 4 2 1.560,09 1,79

14

ΙΑ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                         

Μαρίνου Αντύπα & Ναυαρίνου 1             Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

5.500,00 44% 2.420,00 56% 3.080,00 1η 1 1 4 120 1 ΛΕΒ = 450 KW 3.047,00 1,81

15

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  & Β΄ ΚΕΑΟ                                                     

Μενάνδρου 41 - 43 Αθήνα Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

4.500,00 57% 2.565,00 43% 1.935,00 1 1 93 2 2 2 2.672,27 1,68

16

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                          

Αγραφιώτου 2  & Βασ. Αλεξάνδρου             

Περιστέρι Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

5.000,00 47% 2.350,00 53% 2.650,00 2η 2 2 5 133 50 2 ΛΕΒ 2 Χ 600 KW 4.269,84 1,17

17

Γ΄ & Δ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ            

Ιερά Οδός 310-312 Αιγάλεω Τ.Κ. 12243 Ι Ο
Α

ΕΕ

1.300,00 100% 1.300,00 1 27 1 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ 633,91 2,05

18

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Τσακάλωφ

& Μιχαήλ Βόδα   Άνω Λιόσια    Τ.Κ. 13343                                                 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

3.000,00 27% 810,00 73% 2.190,00 1η 2 2 70 1 2 3.400,33 0,88

ΟΜΑΔΑ 1 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΔΥΕΦΚΑ

ΚΕΑΟ (το ποσό 

βαρύνει τον 

προϋπολογισμό 

του ΕΦΚΑ) ΕΟΠΥΥ
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19

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                    

Μπίμπιζα 18  Ίλιον Τ.Κ. 13122 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.500,00 45% 2.025,00 55% 2.475,00 2η 2 2 2 118 8 2 9

193 στόμια                                              2 ΛΕΒ = 

240.000 + 280.000 Kcal/h 4.314,00 1,04

20

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΑ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   

Χατζηαντωνίου 15 Μαρούσι Τ.Κ. 15124 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.500,00 37% 1.665,00 63% 2.835,00 1η 2 2 2 93 16 2 8 159 στόμια 3.116,13 1,44

21

Ε΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ                                              

Θηβών 49 Καμίνια Πειραιάς Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.000,00 38% 1.520,00 62% 2.480,00 2η 1 1 2 92 15 1 2.507,00 1,60

22

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ & 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ                                    

25ης Μαρτίου Οινόφυτα Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.000,00 55% 2.200,00 45% 1.800,00 5η 1 1 65 3 2 4 2.970,00 1,35

23

Α΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                            

Κόνωνος 54 - 56 Παγκράτι Αθήνα                                  Ι Ε
Φ

Κ
Α Μόνο 

Διοικητικά 3.500,00 100% 3.500,00 2 3 193 5 2 5 350 ΣΤΟΜΙΑ 1.754,15 2,00

24

Δ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                         

Τσουδερού 61 Πλ. Αττικής Αθήνα Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.000,00 24% 720,00 76% 2.280,00 1η 54 4 4 8 2.760,01 1,09

25

ΙΒ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                 

Μηδείας 10 Ν. Φιλαδέλφεια Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

5.000,00 42% 2.100,00 58% 2.900,00 1η 2 2 111 3 1 2 2 3.648,01 1,37

26

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ                                      

Ταξιαρχών 128 Δραπετσώνα Τ.Κ. 18648 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.000,00 40% 1.600,00 60% 2.400,00 2η 0% 0,00 0% 0,00 11 12 14 1 1 2.461,00 βαζω και το υπόγειο1,63

27

Ε΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ                                 

Χρυσ. Σμύρνης 3 Νέα Ιωνία Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.000,00 92% 2.760,00 8% 240,00 1η 0% 0,00 0% 0,00 2 16 51 2 1 2.388,60 1,26

28

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Α΄ ΚΕΑΟ                           

Αγ. Κωνσταντίνου 16 Αθήνα Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

7.500,00 70% 5.250,00 19% 1.425,00 11% 825,00 1 1 166 35 2 έχουν τοποθετηθεί κι άλλα στο κτίριο 4.889,00 1,53

29

ΙΓ΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                                

Παπαδιαμαντοπούλου 80 Ζωγράφου Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2ος  όροφος     

& Ισόγειο 3.000,00 22% 660,00 78% 2.340,00 1η 2 5 2 2

Προσοχή: Τα στοιχεία αφορούν μόνο τις 

Διοικητικές Υπηρεσίες. Λέβητες 

κοινόχρηστοι. 2.768,40 1,08

30

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ  & 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ                     

Κειριαδών 4 & Ευρυσθέως  Αθήνα Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.500,00 43% 1.935,00 57% 2.565,00 1η 2 2 88 5 2 2 3.103,43 1,45

31

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΙΚΩΝ                                        

Σωκράτους 53 & Ζήνωνος  Αθήνα                   

Τ.Κ. 10431 Ι Ε
Τ

Α
Α

 

Τ
Α

Ν

7.500,00 100% 7.500,00 1 152 10 2

Υπάρχουν 100 στόμια                                                       

2Χ ΛΕΒ = 400.000 Kcal/h 4.500,00 1,67

32

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ                               

Αχαρνών 27 Αθήνα Ι Ε
Τ

Α
Α

 

Τ
Σ

Α
Υ

3.000,00 100% 3.000,00 58 8 1

Υπάρχουν 58 split + 1 VRV με 7 κασέτες + 1 

split οροφής 2.616,37 1,15

33

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΣΑΥ                           

Αχαρνών 29 Αθήνα Ι Ε
Τ

Α
Α

 

Τ
Σ

Α
Υ

2.200,00 100% 2.200,00 49 Υπάρχουν split  49 τεμάχια συνολικά 2.774,00 0,79

34

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Αριστείδου 153Α Καλλιθέα Ι Ο
Α

Ε
Ε

800,00 100% 800,00 12 393,00 2,04

35

Β΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ   και  Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Β΄& Γ΄                            

Λεωχάρους 26  Πειραιάς Τ.Κ. 18531    Ι Ο
Α

Ε
Ε

1.500,00 100% 1.500,00 1 27 1 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ 1.100,75 1,36

36

Α΄& Β΄ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ                        

Γούναρη 4-6 Πειραιάς Τ.Κ. 18531 Ι Ο
Α

Ε
Ε

750,00 100% 750,00 18 451,20 1,66

37

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σατωβριάνδου 18 Αθήνα Ι Ο
Α

Ε
Ε

3.400,00 100% 3.400,00 1 1 1 150 3 1 ΛΕΒ = 280.000 Kcal/h 1.711,53 1,99

38

Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ   

Κονοπισοπούλου 27Α Αμπελόκηποι 

Αθήνα Ι Ο
Α

Ε
Ε

400,00 100% 400,00 1 2 192,50 2,08
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Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ       

Αγ. Κωνσταντίνου 5 Αθήνα Ι Ο
Α

ΕΕ

5.200,00 100% 5.200,00 1 1 1 150 3 1 2.708,18 1,92

40

Γ΄ & Ε΄& Ζ΄& Η΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ        Ακαδημίας 22 Αθήνα Ι Ο
Α

ΕΕ

7.400,00 100% 7.400,00 2 150 10 3

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΕΣ                

2 Χ 227KW 4.225,36 1,75

41

Α΄& Β΄& Δ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                                       

Πειραιώς 46-48 Αθήνα Ι Ο
Α

ΕΕ

1.200,00 100% 1.200,00 30 1.455,60 0,82

42

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Α΄Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΣΠΕΑΘ - ΕΤΑΠ ΜΜΕ   

Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20 Αθήνα     Ι ΕΦ
Κ

Α

1.050,00 100% 1.050,00 26 1.137,64 0,92

43

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΑΙΣΥΤ)   

Χρήστου Λαδά 2 Αθήνα Ι ΕΦ
Κ

Α

500,00 100% 500,00 12 3ος & 5ος ΟΡΟΦΟΣ 551,20 0,91

44

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ 

Αμερικής 12  Αθήνα Ι ΕΦ
Κ

Α Όροφοι: από 

1ο έως και 7ο 2.600,00 100% 2.600,00 1 41 7 7

6 X VRV DAIKIN + 1 x VRV MITSUBISHI (ΤΑ 36 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 5 ΕΙΝΑΙ 

ΤΥΠΟΥ "ΤΟΙΧΟΥ") - 1 SPLIT DAIKIN  ΣΤΟ SERVER-

ROOM 6ου ΟΡΟΦΟΥ - ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟ ΥΠΑΡΧΕΙ 1.300,00 2,00

45 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Σταδίου 29  Αθήνα Ι ΕΦ
Κ

Α

10.000,00 100% 10.000,00 2 2 272 47 2

Υπάρχουν αεροκουρτίνες αγνώστου 

αριθμού                                                                      

Σημείωση:  Καναλάτα+VRV+split = 47 10.200,00 0,98

46 Θεμιστοκλέους και Νάξου, Αγ Ι, Ρέντης Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

3.000,00 50% 1.500,00 50% 1.500,00 2η 2.198,19 1,36

ΣΥΝΟΛΑ: 150.000,00 108.347,50 35.217,50 3.360,00 3.075,00 108.579,08 1,48

Συντελεστής αναγωγής επί του συνόλου 1,00 0,722 0,235 0,022 0,021

Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού, εάν 

απαιτείται, κατά την έναρξη της θερινής 

περιόδου : 20.000,00 14.446,33 4.695,67 448,00 410,00 1,38

ΤΕλΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 170.000,00 122.793,83 39.913,17 3.808,00 3.485,00
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ΤΙ
Μ

Η
Σ/

Μ
2

ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό ΔΥΠΕ ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό 

1

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ              

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

Χατζηαντωνίου 18 Μαρούσι Τ.Κ. 15124 Μ ΕΦ
Κ

Α

700,00 100% 700,00 30 556,26 1,26

2

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ                     

Λεωφ. Κηφισίας 270 Κηφισιά Μ ΕΦ
Κ

Α

700,00 100% 700,00 2 14 2

2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ DAIKIN VRV ΜΕ 

14 ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 596,50 1,17

3

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  Τραπεζούντος 39   Αγ. 

Στέφανος Τ.Κ. 14565 Μ ΕΦ
Κ

Α

900,00 100% 900,00 11 11 737,60 1,22

4

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Λεωφ. Μεσογείων 518  Αγ. Παρασκευή Μ ΕΦ
Κ

Α

1.850,00 100% 1.850,00 1 4 1 12 3

 2ος + 3ος ΟΡΟΦΟΣ και Ισόγειο κατάστημα με 

πατάρι αλλά ΔΕΝ χρησιμοποιείται. Τα 12 VRV έχουν 

68 εσωτερικά (63 δαπέδου+5 τοίχου) Υπάρχουν 23 

στόμια. 1.380,00 1,34

5

Δ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Παράσχου 8

& Βασ. Γεωργίου    Χαλάνδρι Μ ΕΦ
Κ

Α 1ος & 3ος 

ΟΡΟΦΟΣ 1.350,00 100% 1.350,00 26 1 Κ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3 ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1.135,30 1,19

6

Α΄ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αγησιλάου 48 Αθήνα Τ.Κ. 10436 Μ ΕΦ
Κ

Α

3.200,00 100% 3.200,00 38 1

12 ΜΟΝΑΔΕΣ MCQUAY           ΥΠΑΡΧΟΥΝ 88 

ΣΤΟΜΙΑ         ΛΕΒ = 310.000 Kcal/h 2.796,00 1,14

7

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πανόρμου 68 & Καρύστου 7

Αμπελόκηποι  Αθήνα Μ ΕΦ
Κ

Α

2.800,00 100% 2.800,00 1 1 8 2.162,87 1,29

8

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ     Νικηφόρου 14 Αθήνα Μ ΕΦ
Κ

Α

2.000,00 100% 2.000,00 43 1 2  10 ΣΤΟΜΙΑ 1.443,00 1,39

9

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  Νικηφόρου 16 Αθήνα Μ ΕΦ
Κ

Α

2.200,00 100% 2.200,00 49 1 3 12 ΣΤΟΜΙΑ 1.650,00 1,33

10

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. & Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γερανίου 42 Αθήνα Μ ΕΦ
Κ

Α

2.200,00 100% 2.200,00 6 7 1 2.190,84 1,00

11

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ                                                

Σερρών 36 Κορυδαλλός Τ.Κ. 18120 Μ ΕΦ
Κ

Α

1.400,00 100% 1.400,00 1 1 ΛΕΒ = 130 KW 1.276,00 1,10

12

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ                                                                 

Αγ. Κωνσταντίνου 1 Πειραιάς Μ ΕΦ
Κ

Α

3.000,00 100% 3.000,00 1 1 60 9 1 ΛΕΒΗΤΑΣ 232,60 KW 2.434,00 1,23

13

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ   Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθν. 

Αντιστάσεως 35-37 Πειραιάς Μ ΕΦ
Κ

Α

2.400,00 100% 2.400,00 1 1 2 28 42 2 5

ΨΥΚΤΗΣ (MCQUAY)  & ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.146,19 1,12

14

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ                                          

Ηπείρου 69 Πέραμα  Τ.Κ. 18863 Μ ΕΦ
Κ

Α

1.000,00 100% 1.000,00 19 1 670,00 1,49

15

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ           

Περικλέους 28 & Ιωαννίνων Αιγάλεω Μ ΕΦ
Κ

Α

1.700,00 100% 1.700,00 17 7 14 SPLIT + 3 ΔΑΠΕΔΟΥ + 7 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 1.448,00 1,17

16

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΔΥΤΙΚΗ     Κελεού & Μιαούλη Ελευσίνα Μ ΕΦ
Κ

Α

600,00 100% 600,00 7 1 Κ ΟΠΟΥ Κ = ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 1.215,00 0,49

17

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ                                           

Μεθουριδών 3 Μέγαρα Τ.Κ. 19100 Μ Ο
Α

ΕΕ

300,00 100% 300,00 3 1 137,00 2,19

18

Ι΄ ΤΟΠ.ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                    

Έλλης 1  & Βουλιαγμένης  Δάφνη Μ ΕΦ
Κ

Α

1.350,00 100% 1.350,00 13 4 4 1.325,00 1,02

ΕΦΚΑ ΠΕΔΥ

ΚΕΑΟ (το ποσό 

βαρύνει τον 

προϋπολογισμό 

του ΕΦΚΑ) ΕΟΠΥΥ

ΟΜΑΔΑ 2 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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19

ΙΓ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)                                  

Παπαδιαμαντοπούλου 84   Ζωγράφου                       Μ Ε
Φ

Κ
Α

120,00 100% 120,00 2 237,00 0,51

20

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ                             

Λ. Βουλιαγμένης 24Α & Μιαούλη 43 & Μ Ε
Φ

Κ
Α

1.300,00 100% 1.300,00 2 12 2 898,11 1,45

21

Ε΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ, 26ο χλμ.  Λεωφ.  

Μαραθώνος ,    Ραφήνα Τ.Κ. 19009 Μ Ε
Φ

Κ
Α

800,00 100% 800,00 35 6 430,53 1,86

22

ΣΤ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, Αγ. Δημητρίου 4  Σπάτα Τ.Κ. 

19004 Μ Ε
Φ

Κ
Α

730,00 100% 730,00 1 20 1 440,00 1,66

23

Ε΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ                                                

Καποδιστρίου 33 Αθήνα Μ Ε
Φ

Κ
Α

2.000,00 100% 2.000,00 7 2

2 HEAT-PUMP CARRIER 25KW / 1 H-P 

INTERKLIMA 26KW / 4X24.000 / 2X45000 1.375,00 1,45

24

ΣΤ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ   Μεσολογγίου & 

Μαυρομιχάλη  Αγ. Σοφία Πειραιάς                

Τ.Κ. 18545                             Μ Ε
Φ

Κ
Α

2.000,00 100% 2.000,00 1 12 4 112 ΣΤΟΜΙΑ 1.337,30 1,50

25

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Πατησίων 12 Αθήνα Μ Ε
Φ

Κ
Α

5.000,00 100% 5.000,00 1 1 8 28 2 2 2 2 4 3.022,00 1,65

26

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Μεγ. Αλεξάνδρου 3 , Πλ. Καραϊσκάκη

Αθήνα Μ Ε
Φ

Κ
Α Εκτός διότι 

θέλει επισκευή 4.500,00 100% 4.500,00 1 1 1 65 4 2 2.857,05 1,58

27

Θ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ   

Πρωτοπαπαδάκη 70 Γαλάτσι Τ.Κ. 11147 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.800,00 35% 980,00 65% 1.820,00 1η 12 8 12 3

88 στόμια                                                                         

12 ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ RUUD 1.800,00 1,56

28

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ                                                         

Κύπρου 62 Κορωπί Τ.Κ. 19400 Μ Ε
Φ

Κ
Α

1.000,00 100% 1.000,00 2 50 2 1

Τα στοιχεία αφορούν όλο το κτίριο. Τα 

Υγειονομικά έχουν φύγει από το κτίριο. 565,42 1,77

29

Α΄& Γ΄& Δ΄ ΠΕΡ/ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ  Στ. Καραγιώργη 4   Τ.Κ. 14121           

Νέο Ηράκλειο Μ Ο
Α

Ε
Ε

1.500,00 100% 1.500,00 30 1 1 VRV DAIKIN ΜΕ 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 827,98 1,81

30

Α΄ & Β΄ ΠΕΡ/ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ   Ιλίου 11 & Ψαρρών  Ίλιον Μ Ο
Α

Ε
Ε

800,00 100% 800,00 5 2 2 ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ  ΒΛΑΒΗ 655,00 1,22

31

 Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΚΑΙ 

ΣΤ΄ & Θ΄ ΠΕΡ/ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩ-

ΤΩΝ E.Βενιζέλου 288  Καλλιθέα Μ Ο
Α

Ε
Ε

2.000,00 100% 2.000,00 35 8 ΑΕΡΟΨΥΚΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.517,88 1,32

32

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ                                 

Ελ. Βενιζέλου 282 Καλλιθέα Μ Ε
Φ

Κ
Α

ΟΛΑ ΤΑ 

ΜΗΧ/ΤΑ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 3.100,00 100% 3.100,00 27

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 23 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ         

27 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ SERVER-

ROOM ΥΠΑΡΧΕΙ 1 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΑΜΕΝΗ 2.526,00 1,23

33

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κύμης & 

Επταλόφου & Δημογλή  Αχαρναί                   

Τ.Κ. 13677 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.800,00 55% 2.090,00 45% 1.710,00 1η 1 2 42 1 35

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ HITACHI (R-407) ΜΕ 2 

Κ.Κ.Μ. / 42 ΔΑΠΕΔΟΥ / 35 ΟΡΟΦΗΣ 2.533,08 1,50

34

Δ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ                                                

Φωκίωνος Νέγρη 10 Λαύριο Τ.Κ. 19500 Μ Ε
Φ

Κ
Α

800,00 100% 800,00 17 550,00 1,45

35

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                     

Ακτή Ποσειδώνος 26 Πειραιάς Μ Ε
Τ

Α
Α

 Τ
Σ

Α
Υ

100,00 100% 100,00 2 174,40 0,57
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36

ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                     

Κέκροπος 6-8 Πειραιάς Τ.Κ. 18531 Μ Ε
Φ

Κ
Α

900,00 100% 900,00 30 462,00 1,95

37

Γ΄ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΤΑ)          

Χρήστου Λαδά 2 Αθήνα Μ Ε
Φ

Κ
Α

500,00 100% 500,00 12 2ος ΟΡΟΦΟΣ 270,00 1,85

38

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ                                   

Πειραιώς 28 Αθήνα Μ Ε
Φ

Κ
Α

1.100,00 100% 1.100,00 20 4 550,96 2,00

39

Α΄& Β΄& Γ΄& Δ΄& Ε΄ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ                          

Πατησίων 30 Αθήνα Μ Ε
Φ

Κ
Α

ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ 8.500,00 100% 8.500,00 2 2 240 33 3 3 2 8.000,00 ΠΕΡΙΠΟΥ1,06

ΣΥΝΟΛΑ: 73.000,00 67.470,00 3.530,00 2.000,00 0,00 56.329,27 1,36

Συντελεστής αναγωγής επί του συνόλου 1,00 0,924 0,048 0,027 0,000
Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού, εάν 

απαιτείται, κατά την έναρξη της θερινής 

περιόδου : 12.000,00 11.090,96 580,27 328,77 0,00 1,30

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ: 85.000,00 78.560,96 4.110,27 2.328,77 0,00
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μ2 ΑΝΩΔ λ
ό

γ
ο

ς 
τι

μ
η

 /
 μ

2

ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό ΔΥΠΕ ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό 

1

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 

Χαριλάου Κατσιμήτρου  34  Άρτα Ι Ο
Α

Ε
Ε

350,00 100,00% 350,00 8

ΙΣΟΓΕΙΟ                                                                                    

Υπάρχει και 1 αεροκουρτίνα 146,50 2,39

2

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κων/νου Παλαιολόγου & 

Ομήρου 5 Καρδίτσα Ι Ο
Α

Ε
Ε

300,00 100,00% 300,00 4 1 1ος ΟΡΟΦΟΣ  -  Λέβητας αερίου                                                                     240,00 1,25

3

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                   

Ερυθρού Σταυρού 1-3 Λάρισα Ι Ο
Α

Ε
Ε

1.000,00 100,00% 1.000,00 19 1ος + 2ος  ΟΡΟΦΟΣ 651,50 1,53

4

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ    

Φιλολάου 5 Λειβαδιά Ι Ο
Α

Ε
Ε

300,00 100,00% 300,00 6 Κ 1ος  ΟΡΟΦΟΣ 223,96 1,34

5

ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ             

Σιδέρη & Λεβίδου       Μεσολόγγι Ι Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100,00% 100,00 2  ΙΣΟΓΕΙΟ 76,37 1,31

6

Α΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΧΑΙΑΣ,   Κορίνθου 175 Πάτρα τ.κ. 26223 Ι Ο
Α

Ε
Ε

2.200,00 100,00% 2.200,00 1 30 6 1 ψύκτης υδρόψυκτος 1.268,98 1,73

7

Α΄& Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  Γκορτσολόγου 119 Σπάρτη Ι Ο
Α

Ε
Ε

250,00 100,00% 250,00 5 1ος  ΟΡΟΦΟΣ 239,20 1,05

8

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αθανασίου Διάκου 34 

Τρίκαλα Ι Ο
Α

Ε
Ε

950,00 100,00% 950,00 1 20 1 ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος ΟΡΟΦΟΣ 457,79 2,08

9

Α΄& Β΄& Γ΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                    

Καλαβρύτων 58 Τρίπολη Τ.Κ. 22100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

150,00 100,00% 150,00 3  ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος ΟΡΟΦΟΣ 346,02 0,43

10

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ            

2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης - Σπάρτης Τ.Κ. 

22100 Τρίπολη Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

5.700,00 41,00% 2.337,00 57,00% 3.249,00 6η 2,00% 114,00 2 3 160 2 2 ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 3.892,52 1,46

11

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                       

Ωρίονος 19-21  &  Ψαρρών 4  Χαλκίδα Ι Ο
Α

Ε
Ε

250,00 100,00% 250,00 5 1ος  ΟΡΟΦΟΣ 260,20 0,96

12

Α΄& Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   ,    Αγίου Νικολάου 3-5-7  

Κόρινθος           Τ.Κ. 20131 Ι Ο
Α

Ε
Ε

200,00 100,00% 200,00 4 ΙΣΟΓΕΙΟ 263,32 0,76

13

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       

Εθν. Αντιστάσεως 51 Κιάτο Τ.Κ. 20200 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.500,00 51,00% 1.785,00 49,00% 1.715,00 6η 1 150 2 1 1.642,64 2,13

14

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ              

Ιατροπούλου 12Α & Σιδηροδρομικού 

Σταθμού 38 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Ι Ε
Τ

Α
Α

 Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

80,00 100,00% 80,00 2 3 γραφεία στον 2ο ΟΡΟΦΟ 126,00 0,63

15

Α΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                           Ι Ο
Α

Ε

Ε 400,00 100,00% 400,00 8 ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ + 1ος ΟΡΟΦΟΣ 211,72 1,89

16

Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                          

Κάδμου 3 & Δράκου Θήβα Τ.Κ. 32200 Ι Ο
Α

Ε
Ε

200,00 100,00% 200,00 4  ΙΣΟΓΕΙΟ 142,79 1,40

17

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    

Θρακών 20 Βόλος Τ.Κ. 38333 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

6.500,00 52,00% 3.380,00 45,00% 2.925,00 5η 3,00% 195,00 1 1 140 2 14 2 2

Αερόψυκτος ψύκτης BITZER 266,2 m3/h &  ΚΚΜ 

με αεραγωγούς 45.705 - 37.197 Kcal / h  &  VRV 

TOSHIBA (31,50 KW - 28,00 KW ) + (26,00 KW - 

22,4 KW) 6.141,00 1,06

18

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘ ΕΦΚΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΒΟΛΟΥ Λεωφ. Ειρήνης 129 Νέα Ιωνία 

Βόλος Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 

ΚΕΠΑ + τ.ΤΣΑΥ 

+ ΠΕΔΥ 3.500,00 28,00% 980,00 72,00% 2.520,00 5η 1 1 4 8 2

Υδρόψυκτος ψύκτης CARRIER 700.000 BTU/h - 8 

τοπ. Κ.Μ. με αεραγωγούς (2 στον ΕΦΚΑ + 6 στο 

ΠΕΔΥ) - 4 split στον ΕΦΚΑ - 2 Λέβητες Χ 280 

Mkcal/h  έκαστος 2.220,00 1,58

ΟΜΑΔΑ 3 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΔΥΕΦΚΑ

ΚΕΑΟ (το ποσό βαρύνει 

τον προϋπολογισμό 

του ΕΦΚΑ) ΕΟΠΥΥ
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19

Α΄& Β΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ                                           

Ρόζου 72 - 74 Βόλος Τ.Κ. 38333 Ι Ο
Α

ΕΕ

650,00 100,00% 650,00 13 Κ ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος  ΟΡΟΦΟΣ 510,70 1,27

20

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                  

Κοραή 65 & Πλάτωνος Βόλος Ι ΕΤ
Α

Α
 

ΤΣ
Μ

ΕΔ
Ε

250,00 100,00% 250,00 3 1

2 γραφεία στον 1ο ΟΡΟΦΟ                                         

(Υπάρχει επίτοιχος Λέβητας ΑΕΡΙΟΥ) 156,30 1,60

21

Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                  

Ατρέως 15  Άργος  Τ.Κ. 21200                          Ι Ο
Α

ΕΕ

150,00 100,00% 150,00 3  ΙΣΟΓΕΙΟ 172,03 0,87

22

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΛΕΙΑΣ              Φιλικής Εταιρείας 26 

Αμαλιάδα  Τ.Κ. 27200   Ι Ο
Α

ΕΕ

150,00 100,00% 150,00 3  ΙΣΟΓΕΙΟ 119,05 1,26

23

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                       

Κολοκοτρώνη 1  Καρδίτσα Ι ΕΤ
Α

Α

100,00 100,00% 100,00 2 3ος ΟΡΟΦΟΣ 118,79 0,84

24

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          

Ιεζεκιήλ 38Α Καρδίτσα Τ.Κ. 43100 Ι Μ
ΕΙ

Κ
Τ

Η 2.400,00 70,00% 1.680,00 30,00% 720,00 5η 6 2 1.360,83 1,76

25

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ                            

Αινιανών 2 & Αθαν. Διάκου  Λαμία Ι ΕΤ
Α

Α

100,00 100,00% 100,00 2 112,00 0,89

26

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           

Τσόντου Βάρδα 6 Αταλάντη  Τ.Κ.35200 Ι ΕΦ
Κ

Α

1.000,00 100,00% 1.000,00 1 15 1 1

ΛΕΒΗΤΑΣ = 143 KW  -    1 αερόψυκτος ψύκτης 

χρήση ΠΕΔΥ (δεν υπάρχουν Ιατροί) 1.288,30 0,78

27

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΣΜΕΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ   Φιλοποιμένος 2 - 4  Πάτρα 

Τ.Κ. 26221 Ι ΕΤ
Α

Α
 -

  

ΤΣ
Μ

ΕΔ
Ε

270,00 100,00% 270,00 5 195,06 1,38

28

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                          

Ελευθερίου Βενιζέλου 3  Τρίκαλα Ι ΕΤ
Α

Α

100,00 100,00% 100,00 2  1ος  ΟΡΟΦΟΣ 83,50 1,20

29

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ           

Ομήρου 13 Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

4.600,00 42,00% 1.932,00 57,00% 2.622,00 5η 1,00% 46,00 1 100 1 2 2 ΚΚΜ = 315 KW 2.524,81 1,82

30

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΣΜΕΔΕ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                    Ελευθερίου 

Βενιζέλου 6  Τρίπολη Ι ΕΤ
Α

Α
 -

  Τ
ΣΜ

ΕΔ
Ε

200,00 100,00% 200,00 4 1ος  ΟΡΟΦΟΣ 165,96 1,21

31

Β΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 62 

Καλαμαριά Τ.Κ.55133 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

2.300,00 38,00% 874,00 62,00% 1.426,00 3η 1 1 35 1 2.318,47 0,99

32

Δ΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γρ. Λαμπράκη 100 

Τούμπα Θεσ/νικη Τ.Κ.54453 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

4.500,00 19,00% 855,00 74,00% 3.330,00 3η 7,00% 315,00 1 3 4 1 4.927,92 0,91

33

Ζ΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολυτεχνείου 1 

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54626 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

3.300,00 43,00% 1.419,00 54,00% 1.782,00 3η 3,00% 99,00 1 16 11 12 1 2 5.180,70 0,64

34

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλους 15-17  

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54824 Ι ΕΦ
Κ

Α

5.000,00 100,00% 5.000,00 28 1 7 2 Υπάρχουν και 11 μονάδες TWIN της  HITACHI 4.956,00 1,01

35

ΣΤ΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραολή Δημητρίου  & 

Δαβάκη 12, Εύοσμος Τ.Κ.56224 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

2.500,00 43,00% 1.075,00 54,00% 1.350,00 3η 3,00% 75,00 1 3 2 10 1 1 2.741,11 0,91

36

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                            

Ζεύξιδος 8 Θεσσαλονίκη  Τ.Κ. 54824 Ι ΕΤ
Α

Α
 -

ΤΣ
Μ

ΕΔ
Ε

2.500,00 100,00% 2.500,00 40 4 1 1.803,36 1,39

37

Α΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΒΡΟΥ 

Ανατολικής Θράκης 58, 

Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

1.800,00 32,00% 576,00 66,00% 1.188,00 4η 2,00% 36,00 13 1 2 1.310,68 1,37

38

Β΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΒΡΟΥ 

Λεωνίδου 48  Διδυμότειχο  Τ.Κ.68300 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

3.500,00 65,00% 2.275,00 35,00% 1.225,00 4η 2 57 2 1.728,30 2,03

39

Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ    

Γερβασίου 4 Αλεξανδρούπολη  Τ.Κ.68100 Ι Ο
Α

ΕΕ

150,00 100,00% 150,00 3 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 158,30 0,95

40

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ  ΕΒΡΟΥ                      

Κων/νου Παλαιολόγου 38 

Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100                                     Ι ΕΤ
Α

Α
 Τ

ΣΜ
ΕΔ

Ε

50,00 100,00% 50,00 1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 92,97 0,54
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41

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Υψηλάντου 2 Κομοτηνή Τ.Κ. 69100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.400,00 39,50% 1.343,00 58,40% 1.985,60 4η 2,10% 71,40 1 60 2 2.908,83 1,17

42

ΠΕΡ/ΚΟ  ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΡΟΔΟΠΗΣ    Φρουρίου 10 Κομοτηνή Ι Ο
Α

Ε
Ε

900,00 100,00% 900,00 13 2 481,00 1,87

43

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

Ανδρέα Δημητρίου 1 Ξάνθη τ.κ.67100 

(ΜΌΝΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) Ι Ε
Φ

Κ
Α

2.500,00 100,00% 2.500,00 1 38 1 1.101,48 2,27

44

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

Καπνεργατών 5 & Π. Μελά Ξάνθη τ.κ.  

67100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

300,00 100,00% 300,00 1 4 316,88 0,95

45

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Φιλικής Εταιρίας 6 Καβάλα Τ.Κ. 65403 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.200,00 26,00% 572,00 70,00% 1.540,00 4η 4,00% 88,00 9 5 2 2

υπάρχουν: 1 αεροκουρτίνα / 9 εσωτερικά 

τοίχου των VRV / 5 κασέτες οροφής  των VRV / 2.060,00 1,07

46

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ Ομομοίας 110                

Καβάλα Τ.Κ. 65302 Ι Ο
Α

Ε
Ε

250,00 100,00% 250,00 5 ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος ΟΡΟΦΟΣ 270,12 0,93

47

ΤΣΜΕΔΕ   Αβέρωφ 12β   Καβάλα                

Τ.Κ.65 302 Ι Ε
Τ

Α
Α

 -
  Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε

100,00 100,00% 100,00 2 98,00 1,02

48

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  

Φωκίωνος και Αγαμέμνονος 2 Δράμα 

τ.κ.66100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.200,00 37,00% 814,00 61,00% 1.342,00 4η 2,00% 44,00 6 12 3 2 3.759,48 0,59

49

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΡΑΜΑΣ 28ης Οκτωβρίου 1940  αριθ. 11           

Δράμα Τ.Κ. 66133 Ι Ο
Α

Ε
Ε

350,00 100,00% 350,00 5 1 144,00 2,43

50

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριστοτέλους Γεναδίου & Πρίγκηπος 

Χριστοφόρου  25 Σέρρες Τ.Κ. 62122 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.000,00 45,00% 1.350,00 55,00% 1.650,00 4η 24 10 2 2.355,00 1,27

51

Β΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

Γιαλαμήδη 1 Κιλκίς Τ.Κ. 61100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.500,00 39,00% 975 61,00% 1.525,00 4η 1 3 150 2 2.552,09 0,98

52

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

Φλωρίνης 2  Έδεσσα Τ.Κ. 58200 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

1.200,00 37,00% 444,00 63,00% 756,00 3η 1 6 6 3 1 1.055,25 1,14

53

Γ΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

Τέρμα Τσακμάκη και Κολοκοτρώνη  

Γιαννιτσά. Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.300,00 37,00% 1591 63,00% 2.709,00 3η 1 3 73 2 2 2.342,00 1,84

54

Α΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΠΕΛΛΑΣ    Τσιμισκή 53 & Πυθαγόρα  

Έδεσσα Τ.Κ. 58200 Ι Ο
Α

Ε
Ε

400,00 100,00% 400,00 3 1 237,80 1,68

55

Α΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑΣ Εμμανουήλ Παππά 22 Βέροια 

Τ.Κ.. 59 132 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.500,00 38,00% 950,00 62,00% 1.550,00 3η 1 1 3 20 1 2 2.847,66 0,88

56

Β΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑΣ Παναγούλη 6 Νάουσα             

Τ.Κ. 59 200 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.500,00 25,00% 625,00 75,00% 1.875,00 3η 1 1 3 2 1.550,25 1,61

57

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ     Καπετάν Κώττα 2  

Καστοριά  Τ.Κ. 52 100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

700,00 35,00% 245,00 65,00% 455,00 3η 2 2 1 1.376,90 0,51

58

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ  

Π. Κανελλόπουλου 1 Κατερίνη                    

Τ.Κ. 60 100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.500,00 37,00% 1.295,00 62,00% 2.170,00 3η 1,00% 35,00 2 50 3 1 3.612,72 0,97

59

Α΄& Β΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                      

Θείας Αναλήψεως 4 Τ.Κ.60132  Κατερίνη Ι Ο
Α

Ε
Ε

400,00 100,00% 400,00 3 2 188,50 2,12

60

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παύλου Μελά 34 , Ιωάννινα 

Τ.Κ. 45 444 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.500,00 38,00% 1.710,00 62,00% 2.790,00 6η 1 80 3 4 3.075,03 1,46
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61

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ν. Ζέρβα 7-9                        

Ιωάννινα  Τ.Κ. 45332 Ι Ε
Τ

Α
Α

 -
Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε

200,00 100,00% 200,00 4 Κ ΟΠΟΥ Κ = ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                                                   154,60 1,29

62

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δημοκρατίας στο Δ.Δ. 

Λαδοχωρίου Ηγουμενίτσας Τ.Κ.  46 100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.500,00 27,00% 945,00 71,00% 2.485,00 6η 2,00% 70,00 1 40 2 2 2.007,00 1,74

63

 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σελευκείας 9   Πρέβεζα                                     

Τ.Κ. 48 100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

1.500,00 27,00% 405,00 67,00% 1.005,00 6η 6,00% 90,00 12 8 2 2 ΛΕΒΗΤΕΣ Χ 126 KW 1.850,00 0,81

64

Α΄& Β΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                              

Αγ. Αντωνίου 1 Βέροια Ι Ο
Α

Ε
Ε

450,00 100,00% 450,00 5 1 3ος + 4ος  ΟΡΟΦΟΣ 202,32 2,22

65

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ                       

Απ. Λουκά 2  Γιαννιτσά Τ.Κ. 58100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

400,00 100,00% 400,00 3 1 ΙΣΟΓΕΙΟ 249,20 1,61

66

Β΄& Γ΄& Δ΄& Ε΄ & Θ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ               

Κωλέττη 23 Δ Θεσσαλονίκη Ι Ο
Α

Ε
Ε

1.800,00 100,00% 1.800,00 30 1

Πιθανόν να χρειάζεται αντικατάσταση των δύο 

κυκλοφορητών της εγκατάστασης κεντρικής 

θέρμανσης με εκτιμώμενο κόστος 2.000 € 1.762,02 1,02

67

Α΄& Η΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                    

Λασκαράτου 17  Θεσσαλονίκη Ι Ο
Α

Ε
Ε

600,00 100,00% 600,00 5 3 1 ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος  ΟΡΟΦΟΣ 589,67 1,02

68

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             

Μετσόβου 5 Ιωάννινα Ι Ο
Α

Ε
Ε

1.500,00 100,00% 1.500,00 1 ## 1 ΙΣΟΓΕΙΟ + 2ος ΟΡΟΦΟΣ 767,00 1,96

69

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ      Αθανασίου Διάκου & 

Ηροδότου 7 Καστοριά Ι Ο
Α

Ε
Ε

150,00 100,00% 150,00 3 Κ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 100,00 1,50

70

Α΄& Β΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΙΛΚΙΣ  ,  21ης Ιουνίου 164  Κιλκίς Ι Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100,00% 100,00 2 2ος ΟΡΟΦΟΣ 135,20 0,74

71

Α΄& Β΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ                                    

Πίνδου 6 Κοζάνη   Τ.Κ. 50100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100,00% 100,00 2 ΙΣΟΓΕΙΟ 257,66 0,39

72

Β΄ & Γ΄& Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΕΒΡΟΥ  , Αναγεννήσεως  157  Ορεστιάδα Ι Ο
Α

Ε
Ε

50,00 100,00% 50 1 ΙΣΟΓΕΙΟ 101,43 0,49

73

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ    Θ. Πάρλα 5   Πρέβεζα           Ι Ο
Α

Ε
Ε

250,00 100,00% 250,00 5 1ος  ΟΡΟΦΟΣ 134,32 1,86

74

Α΄& Β΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ                                       

Ρωμανού 3  Σέρρες  Τ.Κ. 62122 Ι Ο
Α

Ε
Ε

300,00 100,00% 300,00 4 1 ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος + 2ος  ΟΡΟΦΟΣ 405,78 0,74

75

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                          

Καστρισιανάκη 18  Φλώρινα Τ.Κ. 53100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

200,00 100,00% 200,00 2 1 ΙΣΟΓΕΙΟ 105,78 1,89

76

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         

Λέοντος Σοφού 1 & Δωδεκαννήσου 

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 56626                                Ι Ε
Τ

Α
Α

 -
Τ

Σ
Α

Υ

300,00 100,00% 300,00 1 3 8ος   ΟΡΟΦΟΣ 141,41 2,12

77

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ                        

Κ. Παλαιολόγου 10 & Ιπποκράτους 

Κοζάνη Τ.Κ. 50100 Ι Ε
Τ

Α
Α

 -
Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε

100,00 100,00% 100,00 2  101,63 0,98

78

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ  ΣΕΡΡΩΝ                            

θεσσαλονίκης 7 & Μεραρχίας  Σέρρες Ι Ε
Τ

Α
Α

 -

Τ
Σ

Μ
Ε

150,00 100,00% 150,00 3 2ος  ΟΡΟΦΟΣ 85,50 1,75

79

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ      

Πλ. Αγ. Βαρβάρας  Χαλκίδα Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.100,00 56,00% 1.176,00 41,00% 861,00 5η 3,00% 63,00 12 8 2 Υπάρχουν 9 ημικεντρικές μονάδες AIRWELL 3.516,50 0,60

80

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ             

Μελετοπούλου & Βασ. Κωνσταντίνου 44 

Αίγιο Ι Ο
Α

Ε
Ε

150,00 100,00% 150,00 1 ΙΣΟΓΕΙΟ 140,89 1,06
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81

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ       

Γούναρη & Κορίνθου 331 Τ.Κ. 26222 

Πάτρα Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

5.200,00 76,00% 3.952,00 24,00% 1.248,00 6η 1 115 2 2 12 Αερόψυκτος ΨΥΚΤΗΣ TRANE = 421KW 2.883,61 1,80

82

Α΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ               

Κλεισούρας Αίγιο Τ.Κ. 25100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

5.200,00 47,00% 2.444,00 53,00% 2.756,00 6η 2 99 2 1 ΛΕΒ = 400.000 Kcal/h 3.273,00 1,59

83

Β΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ         

Ιωαννίνων 14 Άγιος Αλέξιος Πάτρα              

Τ.Κ. 26223 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

5.900,00 30,00% 1.770,00 68,00% 4.012,00 6η 2,00% 118,00 1 2 2 1 2 201 4 4

1 αερόψυκτος ψύκτης = 10KW , για τον Αξονικό 

Τομογράφο 5.822,37 1,01

84

Β΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ             Κύπρου 2 Ναύπλιο Ι Ο
Α

Ε
Ε

200,00 100,00% 200,00 4 1ος ΟΡΟΦΟΣ 157,00 1,27

85

ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           

Χαλκιδικής 54 Θεσσαλονίκη  Τ.Κ. 54643                Ι Ε
Φ

Κ
Α

250,00 100,00% 250,00 3 1 ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 165,20 1,51

86

Μητροπόλεως 127, Θεσσαλονίκη (π 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) Ι Ε
Φ

Κ
Α

100,00 100,00% 100,00 90,00 1,11

87

ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           

26ης Οκτωβρίου 90, Θεσσαλονίκη  Ι Π
Ε

Κ
Α

1.500,00 100,00% 1.500,00 1.000,00 1,50

88

Α΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                  

Δαγκλή 26  Αγρίνιο Τ.Κ. 30131 Ι Ο
Α

Ε
Ε

300,00 100,00% 300,00 6 227,84 1,32

89

Α΄ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   Παπαϊωάννου &                                      

Δαγκλή 26-28  Αγρίνιο Τ.Κ. 30131 Ι Ε
Τ

Α
Α

-Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

150,00 100,00% 150,00 3 104,00 1,44

90

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Σιδέρη & Λεβίδου 

19 Μεσολόγγι Τ.Κ. 30100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100,00% 100,00 2 76,37 1,31

ΣΥΝΟΛΑ: 132.000,00 73.774,00 56.766,60 0,00 1.459,40 109.515,94 1,30

Συντελεστής αναγωγής επί του συνόλου 1,00 0,559 0,430 0,000 0,011Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού, εάν 

απαιτείται, κατά την έναρξη της θερινής 

περιόδου : 18.000,00 10.060,09 7.740,90 0,00 199,01 1,21

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ: 150.000,00 83.834,09 64.507,50 0,00 1.658,41
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μ2 ΑΝΩΔ λό
γο

ς 
τι

μ
η

 /
 μ

2

ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό ΔΥΠΕ ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό 

1

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ           

Καραολή 1 Άρτα Τ.Κ. 47100 Μ ΕΦ
Κ

Α Τιμή μόνο για 

το 1 SPLIT 50,00 100,00% 50,00 1

Υπάρχει ΚΚΜ αλλά ο Ιδιοκτήτης αναλαμβάνει 

τη συντήρηση για όλο το κτίριο και πληρώνεται 

μέσω κοινοχρήστων 566,00 0,09

2

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ  ΑΡΤΑΣ                        

Βασιλέως Κωνσταντίνου 42 Άρτα                   

Τ.Κ. 47100                                    Μ ΕΤ
Α

Α
 -

  Τ
ΣΜ

ΕΔ
Ε

150,00 100,00% 150,00 4 125,00 1,20

3 ΕΦΚΑ Λαρισας , εμπορικό κέντρο "ΓΑΙΑ" Μ ΕΦ
Κ

Α

3.000,00 100,00% 3.000,00

Υπάρχει ΚΚΜ,  ο Ιδιοκτήτης αναλαμβάνει τη 

συντήρηση για όλο το κτίριο και πληρώνεται 

μέσω κοινοχρήστων 2.500,00 1,20

4

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ          

Αεροδρομίου 61 Λάρισα Τ.Κ. 41336 Μ ΕΦ
Κ

Α

2.100,00 100,00% 2.100,00 1 38 1 1 947,00 2,22

5

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                 

Δ. Παπασπύρου 11 Λειβαδιά Τ.Κ. 32100 Μ ΕΤ
Α

Α
 -

  Τ
ΣΜ

ΕΔ
Ε

100,00 100,00% 100,00 2 108,95 0,92

6

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25ης Μαρτίου 45 Ναύπλιο 

Τ.Κ. 25100 Μ ΕΦ
Κ

Α

1.000,00 100,00% 1.000,00 15 1 698,00 1,43

7

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ          

Θερμοπυλών & Γκορτσολόγου Τ.Κ. 23100 

Σπάρτη Μ Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

1.000,00 82,00% 820,00 18,00% 180,00 6η 18 1.018,00 0,98

8

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    

Κάδμου 47 Θήβα Τ.Κ. 32200                      Μ Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

1.000,00 41,00% 410,00 59,00% 590,00 5η 15 1 1.388,00 0,72

9

Α΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                

3ης Μεραρχίας & Ερμού & Ιπποκράτους 

Αμαλιάδα Μ ΕΦ
Κ

Α

1.000,00 100,00% 1.000,00 16 1 ΛΕΒ = 140.000 Kcal/h 451,00 2,22

10

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                               

Φιλελλήνων 38 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Μ ΕΦ
Κ

Α

2.000,00 100,00% 2.000,00 8 8 12 1.866,80 1,07

11

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                       

Καζαμπάκα 4  Καρδίτσα Τ.Κ. 43100 Μ ΤΣ
Α

Υ

50,00 100,00% 50,00 1 Κ ΟΠΟΥ Κ = ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 75,00 0,67

12

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                    

Θερμοπυλών 72 Λαμία Τ.Κ. 35100 Μ ΕΦ
Κ

Α

2.200,00 100,00% 2.200,00 32 1 5 Υπάρχει 1 αεροκουρτίνα 2.125,00 1,04

13

Α΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ης Οκτωβρίου 8Α & 

Αισώπου 1- Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη Μ Ο
Α

ΕΕ

1.000,00 100,00% 1.000,00 Κ Κ 23 1 Κ ΟΠΟΥ Κ = ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 688,61 1,45

14

Α΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Β. Γεωργίου 27 , 

Ν.Ιωνία Θεσσαλονίκης Τ.Κ.57008. Μ ΕΦ
Κ

Α

800,00 100,00% 800,00 17 1 600,00 1,33

15

Γ΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κων/νου Καραμανλή 25 

Νεάπολη Τ.Κ. 54639 Μ ΕΦ
Κ

Α

1.400,00 100,00% 1.400,00 6 18 4 1 600,00 2,33

16

Ε΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τάκη Οικονομίδη 1 

Κασομούλη, Καλαμαριά Μ ΕΦ
Κ

Α

1.300,00 100,00% 1.300,00 24 1 1.384,00 0,94

17

Η΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αγ. Τριάδος 1 

Σταυρούπολη Τ.Κ. 56430 Μ ΕΦ
Κ

Α

1.200,00 100,00% 1.200,00 2 807,12 1,49

ΟΜΑΔΑ 4 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΚΑ ΠΕΔΥ

ΚΕΑΟ (το ποσό βαρύνει 

τον προϋπολογισμό 

του ΕΦΚΑ) ΕΟΠΥΥ
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18

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ                 

Θησέως 1 Κομοτηνή Τ.Κ. 69100 Μ Ε
Τ

Α
Α

 Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

200,00 100,00% 200,00 5 92,50 2,16

19

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Φιλικής Εταιρίας 7 Καβάλα Τ.Κ. 65403 

(4ος - 7ος όροφος) Μ Ε
Φ

Κ
Α

600,00 100,00% 600,00 578,70 1,04

20

Α΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ         Στρατή Μυριβήλη 4 

Πολύγυρος Τ.Κ.  63 100 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

800,00 49,00% 392,00 51,00% 408,00 4η 12 814,00 0,98

21

Β΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γεωργίου Παπανδρέου 17 

Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Μ Ε
Φ

Κ
Α

800,00 100,00% 800,00 12 2 ΤΑ 2 VRV ΕΧΟΥΝ 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 480,00 1,67

22

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ             

Κωνσταντινουπόλεως 20 Πολύγυρος           

Τ.Κ. 63100 Μ Ε
Τ

Α
Α

 -
  

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

50,00 100,00% 50,00 1 130,00 0,38

23

Α΄& Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           

22ης Απριλίου 6   Πολύγυρος Τ.Κ. 63100 Μ Ο
Α

Ε
Ε

400,00 100,00% 400,00 3 1 Ατομικός λέβητας = 1 232,61 1,72

24

Β΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

Φλωρίνης 4  Έδεσσα Τ.Κ. 58 200 Μ Ε
Φ

Κ
Α

130,00 100,00% 130,00 2 1 1 VRV ΜΕ 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΤΑ 3 ΟΡΟΦΗΣ) 87,69 1,48

25

Α΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

Χαριλάου Τρικούπη 5-7 Αριδαία Μ Ε
Φ

Κ
Α

350,00 100,00% 350,00 2 1 288,00 1,22

26

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΠΕΛΛΑΣ                      

Ηφαιστίωνος 3 & Ρίζου & Δημοκρατίας         

Έδεσσα Μ Ε
Τ

Τ
Α

 -
  Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε

150,00 100,00% 150,00 3 114,55 1,31

27

Γ΄ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑΣ  Δημάρχου Βετσοπούλου 130 

Αλεξάνδρεια Τ.Κ. 59 300 Μ Ε
Φ

Κ
Α

600,00 100,00% 600,00 8 1 493,00 1,22

28

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

ΦΛΩΡΙΝΑΣ      Ηλέκτρας 9  Φλώρινα              

Τ.Κ. 53100 Μ Ε
Φ

Κ
Α

550,00 100,00% 550,00 7 1 445,94 1,23

29

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ερμού & Λιούφη Στοά Κοζάνη Τ.Κ. 50132 Μ Ε
Φ

Κ
Α

700,00 100,00% 700,00 12 Τ ΟΠΟΥ Τ = ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 1.658,32 0,42

30

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ   

Καμβουνίων 16Α Κοζάνη Τ.Κ. 50132 Μ Ο
Α

Ε
Ε

150,00 100,00% 150,00 3 Τ ΟΠΟΥ Τ = ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 377,92 0,40

31

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πόντου 15 & Νοσοκομείου Πτολεμαΐδα 

Τ.Κ. 50 200 Μ Ε
Φ

Κ
Α

1.210,00 100,00% 1.210,00 1 45 1 Τ ΟΠΟΥ Τ = ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 555,81 2,18

32

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ                        

Παναγή Τσαλδάρη 18Α Τ.Κ. 60134 

Κατερίνη Μ Ε
Τ

Α
Α

 -
Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε

100,00 100,00% 100,00 2 110,00 0,91

33

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ. Ταλιαδούρη 70-72 Γρεβενά                  

Τ.Κ. 51 100 Μ Ε
Φ

Κ
Α

500,00 100,00% 500,00 Κ 6 1 Κ ΟΠΟΥ Κ = ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                                                   521,00 0,96

34

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ               

Γράμμου 117 Καστοριά Τ.Κ. 52100 Μ Ε
Τ

Α
Α

 -
  Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε

200,00 100,00% 200,00 2 1 125,94 1,59

35

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΒΡΟΥ           

Κωνσταντινουπόλεως 10, Ορεστιάδα Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

800,00 82,00% 656,00 18,00% 144,00 4η 1 8 1 ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος ΟΡΟΦΟΣ 497,00 1,61
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36

Α΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ       

Πλατεία Μιχαήλ Ζώντου Τ.Κ. 34500 

Αλιβέρι Εύβοια Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

350,00 60,00% 210,00 40,00% 140,00 5η 7 367,00 0,95

37

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ        

Κριεζώτου 12 Ιστιαία Εύβοια Μ Ε
Φ

Κ
Α

250,00 100,00% 250,00 5 Κ

ΛΕΒ = 60.000 kcal/h ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                      

Υπάρχουν 3 Χ 18.000, 2 Χ 9.000 290,00 0,86

38

Γ΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ              

Βάμβα 36 Κύμη Τ.Κ. 34003 Μ Ε
Φ

Κ
Α

550,00 100,00% 550,00 7 1 250,00 2,20

39

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ                         

Τσιριγώτη 31 Χαλκίδα Τ.Κ. 34100    Μ Ε
Τ

Α
Α

-Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

100,00 100,00% 100,00 2 78,00 1,28

40

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΔΕ ΗΛΕΙΑΣ                          

Μπιζανίου 8 Πύργος Μ Ε
Τ

Α
Α

 -
Τ

Σ
Μ

Ε
Δ

Ε

100,00 100,00% 100,00 2 81,00 1,23

41

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ        

Μυστρά 7 Πύργος  Τ.Κ. 27100 Μ Ε
Φ

Κ
Α

2.000,00 100,00% 2.000,00 1 30 1 1 ΛΕΒ = 233 KW 892,67 2,24

42

Α΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΛΕΙΑΣ Πατρών 172-174 Πύργος Μ Ο
Α

Ε
Ε Παραχώρηση 

από ΟΑΕΔ 250,00 100,00% 250,00 1 ΙΣΟΓΕΙΟ + ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ 170,54 1,47

43

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Πλατεία Κολοκοτρώνη 

Τρίπολη Τ.Κ. 22100 Μ Ε
Τ

Α
Α

-Τ
Σ

Α
Υ

100,00 100,00% 100,00 2 42,00 2,38

44

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  Γούναρη 52  Άργος Τ.Κ. 

21200 Μ Ε
Φ

Κ
Α

850,00 100,00% 850,00 17 904,00 0,94

45

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  Κρανίδι   Τ.Κ. 21300             Μ Ε
Φ

Κ
Α

500,00 100,00% 500,00 10 ΙΣΟΓΕΙΟ 452,67 1,10

46

ΣΤ΄ & Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Εγνατίας 66 

Θεσσαλονίκη  Τ.Κ.54624 Μ Ο
Α

Ε
Ε

700,00 100,00% 700,00 11 4 490,86 1,43

47 ΚΕΑΟ, Βαλαωρίτου 38, Θεσσαλονίκη Μ Κ
Ε

Α
Ο

1.500,00 100,00% 1.500,00 1.297,00 1,16

48

Υποδιεύθυνση Τεχνικής, Κομηνών 26, 

Θεσσαλονίκη Μ Ε
Φ

Κ
Α

900,00 100,00% 900,00 672,00 1,34

49

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ                 

Τριών Ιεραρχών 1 Βέροια Μ Ε
Τ

Α
Α

 Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

50,00 100,00% 50,00 1 75,00 0,67

50

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΙΛΚΙΣ    

Μητροπολίτου Φωτίου 12 Κιλκίς Μ Ε
Τ

Α
Α

 Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

50,00 100,00% 50,00 1 86,52 0,58

51

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ             

Μελίνας Μερκούρης & Γερανίου 6 

Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

350,00 66,00% 231,00 34,00% 119,00 5η 2 1 549,00 0,64

52

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ               

Επισκόπου Φιλοθέου 12-16  Άμφισσα               

Τ.Κ. 33100 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.700,00 67,00% 1.809,00 33,00% 891,00 5η 1 Υπάρχουν αεραγωγοί για Κεντρικό Κλιματισμό 1.426,00 1,89

53

Α΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    Πλατεία 

Παναγοπούλου 1 Αγρίνιο Τ.Κ. 30100        Μ Ε
Φ

Κ
Α

2.300,00 100,00% 2.300,00 1 57 9 1 1 2.116,00 1,09





Σελίδα 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Δ. Σιδέρη 10 

Μεσολόγγι Τ.Κ. 30200 Μ Ε
Φ

Κ
Α

380,00 100,00% 380,00 4 2 520,00 0,73

55

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ  

Πλ. Γεωργίου Α΄ 20 Πάτρα Τ.Κ. 26221 Μ Ε
Τ

Τ
Α

-

Τ
Σ

Α
Υ

280,00 100,00% 280,00 2 2 109,00 2,57

56

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Λόρδου Βύρωνα 1 

Ναύπακτος  Τ.Κ. 30300 Μ Ε
Φ

Κ
Α

1.000,00 100,00% 1.000,00 13 1 405,51 2,47

57

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Καρακουλάκη 6 

Ναύπακτος Τ.Κ. 30300 Μ Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100,00% 100,00 2 101,72 0,98

ΣΥΝΟΛΑ: 43.000,00 40.528,00 2.472,00 0,00 0,00 34.927,95 1,30

Συντελεστής αναγωγής επί του συνόλου 1,00 0,943 0,057 0,000 0,000

Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού, εάν 

απαιτείται, κατά την έναρξη της θερινής 

περιόδου : 7.000,00 6.597,58 402,42 0,00 0,00 1,23

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ: 50.000,00 47.125,58 2.874,42 0,00 0,00
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μ2 ΑΝΩΔ λό
γο

ς 
τι

μ
η

 /
 μ

2

ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό ΔΥΠΕ ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό 

1

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ    Γεωργίου Γιαννακού 42 - 44 

Ιεράπετρα Κρήτη Ι Ο
Α

ΕΕ

150,00 100% 150,00 3 ΙΣΟΓΕΙΟ 116,00 1,29

2

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Αγ. Μηνά 11 Τ.Κ. 71201 

Ηράκλειο Ι ΕΦ
Κ

Α

2.000,00 100% 2.000,00 15 2 1 2 2.208,50 0,91

3

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου-

Μοιρών Τ.Κ. 71500 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

6.400,00 25% 1.600,00 73% 4.672,00 7η 2% 128,00 1 1 1 114 4 2 7 10.556,00 0,61

4

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & Β΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Εθν. 

Αντιστάσεως 176 Ηράκλειο Τ.Κ. 71307 Ι Ο
Α

ΕΕ

600,00 100% 600,00 5 3 412,00 1,46

5

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΣΜΕΔΕ ΚΡΗΤΗΣ                   

Σμύρνης 28   Τ.Κ. 75332  Ηράκλειο Ι ΕΤ
Α

Α
 

ΤΣ
Μ

ΕΔ
Ε

200,00 100% 200,00 4 3ος + 4ος ΟΡΟΦΟΣ 167,35 1,20

6

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ                        Πάνου 

Ζαφειρόπουλου & Μαρασλή Κέρκυρα Ι Ο
Α

ΕΕ

150,00 100% 150,00 3 ΙΣΟΓΕΙΟ 298,43 0,50

7

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    Κλεοπάτρας 2 & 

Ιωαννίδη Κώς Τ.Κ. 85300 Ι Ο
Α

ΕΕ

150,00 100% 150,00 3 2ος ΟΡΟΦΟΣ 146,36 1,02

8

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                      

Ηγουμένου Γαβριήλ & Σήφη Βλαστού 

Ρέθυμνο Ι Ο
Α

ΕΕ

200,00 100% 200,00 4 1ος ΟΡΟΦΟΣ 219,85 0,91

9

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ     Θεμιστοκλή  Σοφούλη 

89 Ρόδος Τ.Κ. 85100 Ι Ο
Α

ΕΕ

200,00 100% 200,00 4 ΙΣΟΓΕΙΟ 174,64 1,15

10

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ               

Πετρίδη & Πλουτάρχου Ερμούπολη 

Σύρος Ι Ο
Α

ΕΕ

200,00 100% 200,00 4 Κ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 151,52 1,32

11

Α΄& Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ  Κορνάρου 11 Χανιά Ι Ο
Α

ΕΕ

350,00 100% 350,00 7 262,00 1,34

12

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΙΟΥ                                   

Ρηγινού 10 Χίος Ι Ο
Α

ΕΕ

200,00 100% 200,00 4 ΥΠΟΓΕΙΟ + ΙΣΟΓΕΙΟ 168,20 1,19

13

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                     

Α. Ανδρεάδη 2 Πλατεία Θεοτόκη 

Κέρκυρα Ι ΕΤ
Α

Α
 -

ΤΣ
Μ

ΕΔ
Ε

100,00 100% 100,00 2 2 διαμερίσματα 1ου ορόφου 86,45 1,16

14

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΧΑΝΙΩΝ                            

Πλ. Ελευθερίας 2 Χανιά Ι ΕΤ
Α

Α
 -

ΤΣ
Μ

ΕΔ
Ε

200,00 100% 200,00 2 4ος ΟΡΟΦΟΣ 158,50 1,26

15

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ               

Καραμανλή 99  Χανιά Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

5.200,00 38% 1.976,00 61% 3.172,00 7η 1% 52,00 1 1 75 2 2

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.094,54 1,02

16

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                 

Γλάδστωνος 6 Ζάκυνθος Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

2.700,00 39% 1.053,00 61% 1.647,00 6η 1 30 15 1 TRANE 1.888,00 1,43

17

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

9η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη Κέρκυρα                 

Τ.Κ. 49 100 Ι Μ
ΕΙ

Κ
ΤΗ

2.500,00 27% 675,00 71% 1.775,00 6η 2% 50,00 3 1 20 6 1 3.292,00 0,76

ΟΜΑΔΑ 5 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΕΔΥΕΦΚΑ

ΚΕΑΟ (το ποσό βαρύνει 

τον προϋπολογισμό 

του ΕΦΚΑ) ΕΟΠΥΥ
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Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 

Θέση Πλατάνι Κώς Τ.Κ. 85300 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

3.300,00 41% 1.353,00 59% 1.947,00 2η 1 40 2 2.308,00 1,43

19

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - 

ΛΗΜΝΟΥ  Πλατεία Μαρτύρων Πάνω 

Σκάλα Μυτιλήνη Ι Ε
Φ

Κ
Α

3.000,00 100% 3.000,00 1 1 2.177,80 1,38

20

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ      Στρατή Μυριβήλη 

14  Μυτιλήνη        Τ.Κ. 81100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

300,00 100% 300,00 8 162,69 1,84

21

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΙΟΥ                                             

Λετσαίνης 1 Χίος  Τ.Κ. 82100 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

4.200,00 32% 1.344,00 68% 2.856,00 2η 1 60 2 1 3.149,04 1,33

22

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

Αγ. Γεωργίου 30 Ιεράπετρα Τ.Κ. 72200 Ι Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

1.200,00 48% 576,00 52% 624,00 7η 1 8 10 1 716,94 1,67

23

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νικηφόρου Μανδηλαρά 1 

Ερμούπολη Σύρος Τ.Κ. 84100 Ι Ε
Φ

Κ
Α

1.300,00 36% 468,00 64% 832,00 2η 27 1 1 ΛΕΒ = 200 KW 790,87 1,64

24

Β΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Γ. Πετρίτζη - Πετρίδη - 

Πλουτάρχου  Σύρος  Τ.Κ. 84100 Ι Ο
Α

Ε
Ε

200,00 100% 200,00 4 Κ 151,52 1,32

ΣΥΝΟΛΑ: 35.000,00 17.245,00 17.525,00 0,00 230,00 34.857,20 1,21

Συντελεστής αναγωγής επί του συνόλου 1,00 0,493 0,501 0,000 0,007Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού, εάν 

απαιτείται, κατά την έναρξη της θερινής 

περιόδου : 7.000,00 3.449,00 3.505,00 0,00 46,00 1,00

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ: 42.000,00 20.694,00 21.030,00 0,00 276,00
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μ2 ΑΝΩΔ λ
ό

γ
ο

ς 
τι

μ
η

 /
 μ

2

ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό ΔΥΠΕ ποσοστό ποσό ποσοστό ποσό 

1

Β΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Σταδίου & Ικάρου 

Αλικαρνασσός Ηράκλειο Τ.Κ. 71601 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.500,00 67% 1.675,00 33% 825,00 7η 35 3 3 1.673,00 1,49

2

Α΄& Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λεωφ. 62 Μαρτύρων 117 

Ηράκλειο Τ.Κ. 71304 Κρήτη Μ Ο
Α

Ε
Ε

300,00 100% 300,00 4 1 273,79 1,10

3

ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΚΡΗΤΗΣ  Ρήγα Φερραίου 13   Τ.Κ. 71201  

Ηράκλειο Μ Ε
Τ

Α
Α

 

Τ
Σ

Α
Υ

150,00 100% 150,00 3 117,80 1,27

4

Α΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    

Επιμενείδου 12 Αγ. Νικόλαος Τ.Κ. 72100 Μ Ε
Φ

Κ
Α

900,00 100% 900,00 19 2 2 580,00 1,55

5

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  3ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου - 

Λίνδου Τ.Κ. 85100 Ρόδος Μ Ε
Φ

Κ
Α

2.500,00 100% 2.500,00 31 7 ΔΑΠΕΔΟΥ & 24 ΤΟΙΧΟΥ 3.659,00 0,68

6

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   Μητροπόλεως 4  Τ.Κ. 

85100 Ρόδος Μ Ε
Τ

Α
Α

 -

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

Παραχώρηση 100,00 100% 100,00 2 85,00 1,18

7

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                       

Δ. Θεοδωράκη 18  Τ.Κ. 85100 Ρόδος Μ Ε
Τ

Α
Α

 -
 

Τ
Σ

Α
Υ

50,00 100% 50,00 1 55,00 0,91

8

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΛΕΣΒΟΥ                    

Καβετσού 44 Μυτιλήνη Τ.Κ. 81132 Μ Ε
Τ

Α
Α

  

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

50,00 100% 50,00 1 150,00 0,33

9

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΛΕΣΒΟΥ                                                                          

Ελ. Βενιζέλου 23  Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 Μ Ε
Τ

Α
Α

  

Τ
Σ

Α
Υ

100,00 100% 100,00 2 55,00 1,82

10

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ-

ΛΗΜΝΟΥ Μητροπόλεως 88 Μύρινα  

Λήμνος  Τ.Κ. 81400 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

600,00 89% 534,00 11% 66,00 2η 6 1 400,00 1,50

11

ΟΑΕΕ Κεφαλλονιάς, Βεργώτη 9, 

Αργοστόλι Μ Ο
Α

Ε
Ε

150,00 100% 150,00 ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 144,17 1,04

12

οαεε λευκάδας, Καραβέλλα 12, 

λευκάδα Μ Ο
Α

Ε
Ε

250,00 100% 250,00 ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 150,00 1,67

13

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΔΕ ΧΙΟΥ                             

Καλουτά 2 Περιοχή Ταμπάκικα                             

Χίος Τ.Κ. 82100 Μ Ε
Τ

Α
Α

 

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

100,00 100% 100,00 2 1 γραφείο στον 1ο όροφο 146,89 0,68

14

Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ  Π.Καδά Μύρινα 

Λήμνος Τ.Κ. 81400 Μ Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100% 100,00 2 Ισόγειο 67,00 1,49

15

Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ακτή Θεμιστοκλέους 7 & 

Τσελεπή  Αγ. Νικόλαος  Κρήτη Τ.Κ. 72100 Μ Ο
Α

Ε
Ε

250,00 100% 250,00 1 1 193,40 1,29

16

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ                                         

Λεωφ. Βεργωτή 82 Αργοστόλι Μ Ε
Φ

Κ
Α

800,00 100% 800,00 12 1 ΛΕΒ = 80.000 Kcal/h 636,50 1,26

17

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            

Κονδυλάκη 89 Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100 Μ Ε
Φ

Κ
Α

1.300,00 100% 1.300,00 19 1 786,00 1,65

18

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ             

Κορτατζή 47 Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100 Μ Ε
Τ

Α
Α

-

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

50,00 100% 50,00 1 51,17 0,98

ΕΦΚΑ ΠΕΔΥ

ΚΕΑΟ (το ποσό βαρύνει 

τον προϋπολογισμό 

του ΕΦΚΑ) ΕΟΠΥΥ

ΟΜΑΔΑ 6 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
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19

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                      

4ης Σεπτεμβρίου 14 Σητεία Κρήτη Μ Ε
Φ

Κ
Α

700,00 100% 700,00 15 1 393,00 1,78

20

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ανθέων 14 & Γ. Γεννηματά 2 

Σητεία Κρήτη Τ.Κ. 72300 Μ Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100% 100,00 2 95,14 1,05

21

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                              

Πεφανερωμένης 2 Λευκάδα Μ Ε
Φ

Κ
Α

500,00 100% 500,00 2 ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 766,20 0,65

22

ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΑΜΟΥ-

ΙΚΑΡΙΑΣ  Μανώλη Καλομοίρη & Επ. 

Σταματιάδη Σάμος Τ.Κ. 83100 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

2.000,00 50% 1.000,00 50% 1.000,00 2η 3 1 7 51 7

7 (VRF) TOSHIBA ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ  ΜΕ 51 ΚΑΝΑΛΑΤΑ + 4 

ΚΑΣΕΤΕΣ + 3 ΔΑΠΕΔΟΥ + 3 ΕΠΙΤΟΙΧΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΙ 1 SPLIT 1.382,98 1,45

23

ΠΕΡ/ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

Πετρίτση 2Α & Μαυρομουστάκη                 

Σύρος Τ.Κ. 84100 Μ Ε
Τ

Α
Α

 

Τ
Σ

Μ
Ε

Δ
Ε

100,00 100% 100,00 2 103,67 0,96

24

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ  και Α΄ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       Χρήστου 

Ραφτοπούλου & Φιλικού Τ.Κ. 84300  

Νάξος                                      Μ Ε
Φ

Κ
Α

700,00 100% 700,00 10 1 528,00 1,33

25

Γ΄ ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Λακκί  Λέρου Τ.Κ. 85400 Μ Ε
Φ

Κ
Α

400,00 100% 400,00 8 290,00 1,38

26

Β΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

Μεσσαριά Περιοχή Φτελός Θήρα Μ Ε
Φ

Κ
Α

600,00 100% 600,00 8 4 344,33 1,74

27

Α΄ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Ενορία Αναστάσεως 

Κάλυμνος Τ.Κ. 85200 Μ Μ
Ε

ΙΚ
Τ

Η

400,00 79% 316,00 21% 84,00 2η 9 1 250,00 1,60

28

Α΄ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ενορία Αναστάσεως 

Κάλυμνος Τ.Κ. 85200 Μ Ο
Α

Ε
Ε

100,00 100% 100,00 2 84,00 1,19

29

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ  Εύδηλος Ικαρίας          

Τ.Κ. 83302 Μ Ε
Φ

Κ
Α

150,00 100% 150,00 1 1 140,00 1,07

ΣΥΝΟΛΑ: 16.000,00 14.025,00 1.975,00 0,00 0,00 13.601,04 1,24

Συντελεστής αναγωγής επί του συνόλου 1,00 0,877 0,123 0,000 0,000Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού, εάν 

απαιτείται, κατά την έναρξη της θερινής 

περιόδου : 3.000,00 2.629,69 370,31 0,00 0,00 1,18

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ: 19.000,00 16.654,69 2.345,31 0,00 0,00
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 46

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 39

ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 90

ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 57

ΝΗΣΙΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 24

ΝΗΣΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 29

ΣΥΝΟΛΟ 285

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 150.000,00 108.347,50 3.360,00 3.075,00 35.217,50

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 73.000,00 67.470,00 2.000,00 0,00 3.530,00

ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 132.000,00 73.774,00 0,00 1.459,40 56.766,60

ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 43.000,00 40.528,00 0,00 0,00 2.472,00

ΝΗΣΙΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 35.000,00 17.245,00 0,00 230,00 17.525,00

ΝΗΣΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 16.000,00 14.025,00 0,00 0,00 1.975,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 449.000,00 321.389,50 5.360,00 4.764,40 117.486,10

ΦΠΑ 24% 107.760,00 77.133,48 1.286,40 1.143,46 28.196,66

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 556.760,00 398.522,98 6.646,40 5.907,86 145.682,76

ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΟΝ





Σελίδα 102 

 

 

      ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
        
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 46 
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 39 
    ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 90 
    ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 57 
    ΝΗΣΙΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 24 
    ΝΗΣΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 29 
    ΣΥΝΟΛΟ 285 
    

      

      

 
ΜΕ ΦΡΕΟΝ 

 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ 

 
  

   
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 170.000,00 122.793,83 3.808,00 3.485,00 39.913,17 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 85.000,00 78.560,96 2.328,77 0,00 4.110,27 

ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 150.000,00 83.834,09 0,00 1.658,41 64.507,50 

ΥΠΟΛ-ΗΠΕΙΡ-ΕΛΛΑΔΑ - 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 50.000,00 47.125,58 0,00 0,00 2.874,42 

ΝΗΣΙΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 42.000,00 20.694,00 0,00 276,00 21.030,00 

ΝΗΣΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 19.000,00 16.654,69 0,00 0,00 2.345,31 

 
  

   
  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 516.000,00 369.663,15 6.136,77 5.419,41 134.780,67 

ΦΠΑ 24% 123.840,00 88.719,16 1.472,82 1.300,66 32.347,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 639.840,00 458.382,31 7.609,59 6.720,07 167.128,03 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΕΤΗ: 

           
1.919.520,00 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Φ.Κ.Α. 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16,  Τ.Κ 104 31- ΑΘΗΝΑ  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., ΑΦΜ 
…..} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ ……. 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ …… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ …… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)….…………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό 
με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον Φ.Π.Α.) ..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Φ.Κ.Α. 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16,  Τ.Κ 104 31- ΑΘΗΝΑ   
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................. για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… 
ΑΦΜ ……..}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ … 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ … 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ … 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι 
τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Προδικαστικής Προσφυγής  

 

Αριθμός Προσφυγής 
                     /20 

 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.  
 

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ 
Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή: 
Διεύθυνση : ________________________________________________________ 
Αρ. Τηλεφώνου : ______________________  Αρ. Φαξ : _____________________ 
e-mail : ______________________ 
(2)  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
Ονομασία : _________________________________________________________ 
Διεύθυνση : _________________________________________________________ 
Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ : ___________________ 
e-mail : ___________________________ 

 

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 
 

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης 
 
_________________________________________ 
 
Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος 
_________________________________________ 
 
Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή 
απόφασης 
 
________________________________________ 
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
 
 
Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η 
προσφυγή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
 
 
Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
 
Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 
 
(13) ΔΗΛΩΣΗ 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα 
Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά. 
 
 
 
 
__________________________________                                    
________________________ 
 
Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου                                                         Ημερομηνία 
 
 
 
     Ονοματεπώνυμο _______________________________________ 
 
     (Κεφαλαία) 
 
 
 
     Ιδιότητα ______________________________________________ 
 
 
 

Σφραγίδα 
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(Σε περίπτωση νομικού προσώπου) 
 

 
 




